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ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
ΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Παρουσίαση καί ’Αξιολόγηση

Βιογραφικαί !Αναμνήσεις τοϋ ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών Χρυσάνθου τοϋ 
άπό Τραπεζοϋντος 1881-1949. (Επιμέλεια Γεωργίου Ν. Τασούδη). Άθήναι 
1970.

[Οι ’Αναμνήσεις τοΰ μητροπ. Χρυσάνθου, όταν τυπώθηκαν τό 1970, δυ
στυχώς δέν κυκλοφορήθηκαν αρκετά, γιά νά μην ποϋμε σχεδόν καθόλου. 
Ή πολιτική τότε συγκυρία ίσως δέν εύνοοΰσε την κυκλοφορία παρόμοιων 
έργων. Ό επιμελητής τής έκδόσεως καί εκτελεστής τής διαθήκης τοΰ μη
τροπ. Χρυσάνθου Γ. Ν. Τασούδης έστειλε κατά τήν κρίση του αντίτυπα σέ 
όρισμένους χωρίς όμως νά επιζητήσει νά γράφει στά περιοδικά καί στις 
εφημερίδες παρουσίαση ή καί κριτική τής έκδόσεως. Τήν άποψή μας αυτή 
τή θεμελιώνουμε στο γεγονός ότι μόνο πολύ λίγοι άπό πολλούς πού θά 
ήθελαν έγιναν κάτοχοι. "Ακόμα περισσότερο. Τό βιβλίο χρησιμοποιήθηκε 
άπό ελάχιστους ερευνητές γιά τήν ιστορία τοΰ Χρυσάνθου καί τής εποχής 
του. "Ανάμεσα σ’αυτούς ό Ά. Άλεξανδρής στό μελέτημά του, «Ή ανάπτυ
ξη τοΰ έθνικοΰ πνεύματος των Ελλήνων τοΰ Πόντου 1918-1922: Ελληνική 
εξωτερική πολιτική καί τουρκική αντίδραση» στό γενικότερο απάνθισμα 
Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο καί τήν εποχή του, "Αθήνα 1980, σσ. 
427(3)-474(50) καί ό Σπ. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία τής Νεωτέρας 
Ελλάδος, Ή σύγχρονος Ελλάς, τόμος πρώτος 1920-1922, σσ. 152-162. Καί 
οί δύο χρησιμοποίησαν πληροφορίες άπό τις ’Αναμνήσεις γιά τήν κατα
σκευή τής ιστορικής συγκυρίας στά χρόνια εκείνα, άλλα δέν άντλησαν καί 
άλλες Ιστορικές πληροφορίες άπό τις πάρα πολλές πού χορηγεί ή έκδοση 
τών Αναμνήσεων. Στον τόμο ΙΕ' τής ’Ιστορίας τοϋ Ελληνικού ’Έθνους 
(1913-1941), σσ. 112-113 δέ φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκαν ούτε οί ’Ανα
μνήσεις ούτε καί μέ ακρίβεια τό Υπόμνημα τοΰ Δ. Καθενιώτη, πού καί τα 
δύο, όπως καί άλλα γιά τήν ιστορία τοΰ Πόντου στά χρόνια αύτά, δέν 
άναγράφονται καί στή σχετική βιβλιογραφία, σσ. 517-518. (Στή σ. 113 δια
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βάζουμε: «Οί απόψεις όμως τοΰ Βενιζέλου σχετικά μέ τό ποντιακό ζήτημα, 
πού σχηματίστηκαν μέ βάση τις εκθέσεις τού ειδικού στρατιωτικού εκπρο
σώπου του στον Πόντο συνταγματάρχη Καθενιώτη, όπως ό Έλληνας πρω
θυπουργός τίς έξέφρασε καί σέ δηλώσεις του προς τόν τύπο τόν ’Ιανουά
ριο τού 1919...». Παρατηρούμε ότι τό Υπόμνημα Δ. Καθενιώτη ύποβλή- 
θηκε στο Βενιζέλο τόν ’Ιούνιο τοΰ 1920 καί έτσι ό Βενιζέλος τό 1919 δέν 
έκανε τίς προτάσεις του μέ βάση τίς απόψεις τοΰ Καθενιώτη, όπως εκ πα
ραδρομής γράφεται). Μέ σκοπό τήν έρευνα τού βίου καί τής δράσεως τοΰ 
μητροπ. Τραπεζούντος Χρυσάνθου μέ κύρια πηγή τίς Αναμνήσεις άρχισα 
τή δημοσίευση ερευνητικών μελετών: «Δημοτικιστής καί φίλος τού Κων
σταντίνου Χατζόπουλου ό Μητροπολίτης Χρύσανθος, Νέα Εστία, τόμ. 
137, τεΰχ. 1629 (1995), σσ. 661-668’ «Συμπληρωματικά για τόν ’Αρχιεπί
σκοπο Χρύσανθο», Νέα Εστία, τόμ. 138, τεΰχ. 1638 (1995), σσ. 1312-1313’ 
«Γ. Σκληρός καί μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος Φιλιππίδης», Τά 
Ιστορικά, τόμ. 12, τεΰχ. 23, Δεκέμβριος 1995, σσ. 351-368.

Μιά ευρύτερη λοιπόν άλλά καί συνοπτική παρουσίαση καί αξιολόγηση 
τού αύτοβιογραφικοΰ έργου τοΰ μητροπ. Χρυσάνθου θά προσπαθήσει να 
προσφέρει τό δημοσίευμα αύτό. Θά ενυπάρχουν απόψεις καί σκέψεις —λί
γο αιρετικές— γύρω από τό χωρίς οριστική απάντηση έρώτημα πότε καί 
ποια ιστορία είναι ή μπορεί να είναι αντικειμενική. ’Ίσως οί σκέψεις αύτές 
κριθοΰν ύπερβολικές σέ έκταση από μερικούς. "Ομως τίς κρίνουμε αναγ
καίες γιατί δέν ύπάρχουν σχετικές δημοσιεύσεις στήν ελληνική βιβλιογρα
φία. Ή Εισαγωγή τού Γ. Κουρνούτου στό βιβλίο Τό άπομνημόνευμα 
(1953), σσ. 11-47, αν καί πολυσέλιδη, δέ θέτει αλλά ούτε καί λύνει αρκετά 
από τά προβλήματα πού παρουσιάζουν παρόμοια έργα. Νομίζουμε ότι 
είναι μιά όφειλόμενη απόδοση χρέους καί προς τόν άπομνημονευματογρά- 
φο μητροπ. Χρύσανθο καί προς τήν ιστορία καί τοΰ ίδιου άλλά καί τής 
έποχής του].

I

Να δεχθούμε στή σημερινή εποχή ότι είναι δυνατόν να γραφεί μέ απόλυτη 
αντικειμενικότητα μιά αφήγηση διαφόρων πράξεων, ενεργειών καί γεγονό
των, αύτό αποτελεί μιά ούτοπία πού εφησυχάζει σέ κάποιο βαθμό τίς 
αμφιβολίες καί τίς αμφισβητήσεις μας. Γι’αύτό ακριβώς, γιά νά πείσουμε 
τόν ίδιο τόν εαυτό μας άλλά καί τούς άλλους, θέτουμε όρους καί προϋπο
θέσεις γιά νά έπιτευχθεΐ ή προσδοκώμενη καί —χωρίς όμως ποτέ νά γίνε
ται εφικτή— απαραίτητη αντικειμενικότητα στήν άφήγηση.

’Ανάμεσα σ’αύτές τίς προϋποθέσεις κύρια καί καίρια θέση κατέχει μία 
άπαίτηση: Ό αφηγητής, ό συντάκτης, ό «ιστορικός» τήν ώρα πού άφη- 
γειται, συντάσσει καί ιστορεί νά μήν είναι παρών, άλλά νά έχει κατά κά-
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ποιο τρόπο εξαφανιστεί. Πράγμα βεβαίως αδύνατον, άφοϋ, για να υπάρξει 
άφήγηση γραπτή ή καί προφορική, χρειάζεται ένα χέρι γιά νά γράψει ή ένα 
στόμα γιά νά άφηγηθει τήν ιστορία. Καί ξέρουμε πολύ καλά ότι τό άνθρώ- 
πινο χέρι ή τό στόμα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δέ βρέθηκε ακόμα τρό
πος νά άντικατασταθοϋν στή συγκεκριμένη αυτή λειτουργία από ένα μηχά
νημα ή έναν ήλεκτρονικό υπολογιστή.

Κύριος όρος, υποστηρίζουν όσοι αποδέχονται σχεδόν άπόλυτα τήν ου
τοπία της αντικειμενικότητας στήν Ιστορία, είναι ο Ιστορικός γιά τήν αφή
γησή του νά βασίζεται σέ αφηγήσεις άλλων, είτε σύγχρονων μέ τα εξιστο
ρούμενα γεγονότα (οπότε έχουμε τις καλούμενες πηγές) είτε μεταγενέστε
ρων των γεγονότων (τότε έχουμε τά βοηθήματα). Μά καί αυτό δέ μειώνει 
τόν υποκειμενικό παράγοντα, γιατί άπλούστατα καί σ’αυτήν τήν περίπτω
ση φθάνουμε μπροστά στό πρώτο αίτιο γιά τήν έλλειψη αντικειμενικότη
τας, πού είναι πάντα τό γεγονός ότι κάποιο χέρι ή κάποιο στόμα δημι
ούργησε τήν άφήγηση τής πηγής ή τού βοηθήματος.

Πάμπολλοι είναι οί παράγοντες πού αποδιώχνουν τό χαρακτηρισμό τού 
αντικειμενικού στήν άφήγηση ενός γεγονότος. "Ανάμεσα σ’αύτούς καί ε
κείνοι πού συνδέονται μέ τή σωματική, πνευματική, ψυχική ίδιοσύσταση 
τού ατόμου πού συγγράφει Ιστορία, όπως καί αύτών πού κατέγραψαν στις 
πηγές ή στα βοηθήματα τό ίδιο ιστορικό γεγονός πριν από τό άτομο αυτό. 
Έτσι πολλαπλασιάζεται ή άδυναμία νά υπάρξει αντικειμενικότητα. "Ακόμα 
περισσότερο. Μπορεί γιά ένα γεγονός νά μήν υπήρξαν ή καί νά μή διασώ
θηκαν πολλές πηγές αλλά νά διαθέτουμε μία μοναδική. Πρέπει τότε υπο
χρεωτικά, μέ γνώμονα τήν κριτική σκέψη, νά δεχθούμε τήν άποψη αυτή; 
Στό νού μου έρχεται ένα κοινότατο παράδειγμα: Ό Τρωικός πόλεμος έγι
νε γιατί ό Πάρις άπήγαγε τήν 'Ελένη. Όμως αυτό, τό τόσο παραδεκτό 
στήν αρχαία εποχή, σήμερα αντιμετωπίζεται ώς μία μυθική άφήγηση, πού 
επιτρέπει στήν έρευνα καί στον ιστορικό νά προβάλει άλλα, πειστικότερα, 
αίτια.

Ή έλλειψη αντικειμενικότητας τονίζεται ακόμα εντονότερα, όταν ή α
φήγηση αφορά σέ πράξεις καί γεγονότα σύγχρονα μέ τόν αφηγητή, χωρίς 
νά παρεμβληθεί κάποια πηγή ή κάποιο βοήθημα. "Ιδιαίτερα εάν ό αφηγητής 
συμμετείχε ένεργά σ’αυτά καί συνέβαλε στή δημιουργία καί στήν ανέλιξή 
τους. Βρισκόμαστε τότε μπροστά σέ ένα οπωσδήποτε υποκειμενικό Ιστο
ρικό αφήγημα. Γι’αυτό, γιά νά θεραπεύσουν αύτήν τήν άδυναμία, έλεγαν 
καί λένε ότι ή Ιστορία πού καταγράφεται πρέπει νά βρίσκεται σέ απόστα
ση χρονική από τήν εποχή τού άφηγητή, τού ιστορικού.

Βεβαίως σήμερα παραδεχόμαστε ότι ένα γεγονός δέν τό βιώνουν όλοι 
ούτε στήν ίδια ένταση ούτε στήν ίδια έκταση άλλα καί ούτε άπό τήν ίδια 
σκοπιά καί άποψη. Έτσι ό καθένας είναι διαφορετικός δέκτης καί διαφο
ρετικός πομπός ανάλογα μέ τή σωματική, ψυχική καί πνευματική ιδιοσύ- 
στασή του. Καί ανάλογα αντιλαμβάνεται, βιώνει καί άναπαράγει τό γίγνε



242 ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ

σθαι ενός γεγονότος, ενός συμβάντος. Γιατί ό κάθε συγγραφέας ενός ιστο
ρικού έργου, όπως καί ό κάθε άνθρωπος στήν όργανωμένη καί δομημένη 
κοινωνία μας, επηρεάζεται στήν έξέλιξη καί στή διάπλασή του —σωματι
κά, πνευματικά, ψυχικά— άμεσα καί άπό τό περιβάλλον, το οικογενειακό, 
κοινωνικό, οικονομικό, μέσα στο όποιο ζεΐ καί εξελίσσεται. ’Ανάλογα μέ 
τά αίτια, πού τόν όδήγησαν μέσα στή ζωή σ’αυτήν ή στήν άλλη κατεύθυν
ση, ζεΐ, σκέπτεται καί δρά καί κατά συνέπεια καί ώς ιστορικός άνάλογα 
χρησιμοποιεί στήν ιστορική άφήγησή του τήν πηγή ή τό βοήθημα.

Ό άναγνώστης όμως καί ό ιστορικός δέν πρέπει νά ξεχνά ότι σέ ένα 
ιστορικό έργο, πού τό χρησιμοποιούμε ώς πηγή, δέν υπάρχει μόνον ή υπο
κειμενικότητα ενός ατόμου, δηλ. τού συγγραφέα τής πηγής, άλλα περισσο
τέρων συγγραφέων άνάλογα μέ τά έργα πού χρησιμοποιήθηκαν για. νά συν- 
ταχθεΐ ή πηγή.

Κατά συνέπεια μπορεί ένα έργο νά είναι πηγή, εφόσον εξιστορεί σύγ
χρονα μέ τό συγγραφέα τού όλου έργου γεγονότα, δέν είναι όμως πηγή για 
τά προηγούμενα τμήματα τού έργου, εφόσον εξιστορούνται γεγονότα προ
γενέστερα τού συγγραφέα τής πηγής. Μέ λίγα λόγια, μιά πηγή μετατρέπε- 
ται σέ βοήθημα, έστω καί όταν χωρίς πολλές μεταβολές χρησιμοποιείται 
ώς πηγή άπό ένα μεταγενέστερό της.

II

Στή μεγάλη κατηγορία τού «άπομνημονεύματος», των απομνημονευμάτων, 
ανήκει καί τό κείμενο τού μητροπ. Χρυσάνθου, πού ό ίδιος έγραψε τό 
1948 καί πού δημοσίευσε ό ανεψιός του καί εκτελεστής τής διαθήκης του 
Γ. Ν. Τασούδης τό 1970 (Βιογραφικαί 'Αναμνήσεις τοϋ ’Αρχιεπίσκοπου 
'Αθηνών Χρυσάνθου τοϋ άπό Τραπεζοϋντος 1881-1949, Άθήναι 1970).

Τό έργο αύτό ό Γ. Ν. Τασούδης τό είχε προσκομίσει δακτυλογραφημένο 
στήν Επιτροπή Ποντιακών Μελετών μερικά χρόνια πριν εκτυπωθεί καί τό 
παρέδωσε στον τότε πρόεδρο τής Επιτροπής Όδ. Λαμψίδη γιά νά δημοσι- 
ευθεΐ άπό τήν Επιτροπή. Εύλογη ήταν ή απάντηση τής Επιτροπής ότι 
έπρεπε πρώτα νά τό διεξέλθει γιά νά δώσει μιά προκαταρκτική θετική 
άπάντηση. Μετά τή σχετική ανάγνωση τού κειμένου τού μητροπ. Χρυσάν
θου τόσο άπό τόν Όδ. Λαμψίδη όσο καί άπό τόν τότε γενικό γραμματέα 
τής Επιτροπής Σιμό Λιανίδη διατυπώθηκαν όρισμένες επιφυλάξεις γιά τό 
αύθεντικό τού κειμένου καί ζητήθηκαν οί άπαραίτητες διευκρινίσεις. ’Ακό
μα προτάθηκε στό Γ. Ν. Τασούδη νά δημοσιεύσει εν συνεχεία τών ’Ανα
μνήσεων καί επίσημα έγγραφα, τά όποια θά τεκμηρίωναν τό κείμενο τού 
Χρυσάνθου. Τέλος ή Επιτροπή αποφάσισε νά έκδώσει τό έργο εύθύς ώς 
θά είχε τήν οικονομική δυνατότητα.

Ό Γ. Ν. Τασούδης, μετά άπό μικρό διάστημα καί όταν πληροφορήθηκε
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τήν προσωρινή οικονομική αδυναμία για τήν έκδοση, ζήτησε νά τοΰ έπι- 
στραφεϊ το χειρόγραφο έργο. Αυτό καί έγινε. Τό 1970 ό Γ. Ν. Τασοΰδης 
εξέδωσε τό έργο καί δημοσίευσε σέ παράρτημα στον ίδιο τόμο μερικά απο
δεικτικά τοΰ κειμένου τών ’Αναμνήσεων έγγραφα καί άρθρα τοΰ μητροπ. 
Χρυσάνθου.

Ύστερα από δύο χρόνια ό ίδιος ό Γ. Ν. Τασοΰδης έξέδωκε καί άλλο 
τόμο μέ τόν τίτλο Ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος ό από Τραπε
ζοϋντος, Ήέθνική καί εκκλησιαστική όρασις τον 1926-1949 ( Βιβλίον Δεύ
τερον). (Επιμέλεια Γεωργίου Ν. Τασούδη), Άθήναι 1972, καί τό 1977 τρί
το τόμο μέ τίτλο Αρθρα καί μελέται Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
τού άπό Τραπεζοϋντος 1911-1949 (Βιβλίον Τρίτον). (Επιμέλεια Γεωργίου 
Ν. Τασούδη), Άθήναι 1977. Έτσι ολοκληρώθηκε, πάντα κατά τήν αντίληψη 
τοΰ εκδότη, ή βιογραφία καί ή δράση τοΰ από Τραπεζοϋντος αρχιεπισκό
που Αθηνών Χρυσάνθου. Σημειώνουμε ότι ό τόμος τών Αναμνήσεων έξε- 
δόθη άνεξάρτητος χωρίς μνεία τών δύο έπομένων καί λογίστηκε έκ τών 
υστέρων ως πρώτος τόμος τών δύο άλλων, πού πήραν τή σειρά δεύτερος 
καί τρίτος.

III

Τό όλο κείμενο είναι διαιρεμένο σέ σαράντα έπιμέρους θεματικά τμήματα, 
πού στήν έκδοση έχουν ώς ακολούθως: 1. Παιδική ήλικία (1881-1897) (σ. 
13)· 2. Σπουδαί (1897-1905) (σ. 25)· 3. Διορισμός ώς καθηγητοΰ τοΰ Φρον
τιστηρίου Τραπεζοϋντος καί αρχιδιακόνου τής Ί. Μητροπόλεως (1905- 
1907) (σ. 38)· 4. Σπουδαί εις Γερμανίαν καί Ελβετίαν (1907-1911) (σ. 48)· 
5. Διορισμός ώς αρχισυντάκτου τής «Εκκλησιαστικής Αλήθειας» καί άρ- 
χειοφύλακος τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου υπό τοΰ Πατριάρχου Ιωα
κείμ Γ' (1911-1912) (σ. 57)· 6. Αποστολή είς Βενετίαν ώς έξάρχου τοΰ 
Οίκ. Πατριαρχείου προς μελέτην καί ρύθμισιν τών πραγμάτων τής Ελλη
νικής Κοινότητος (1912) (σ. 65)· 7. Διέλευσις έξ Αθηνών καί συνάντησις 
μετά τοΰ Έλ. Βενιζέλου κατά τάς παραμονάς τοΰ Βαλκανικοΰ Πολέμου 
(1912) (σ. 67)· 8. Επιστροφή είς Κωνσταντινούπολιν καί υποβολή τής 
έκθέσεως επί τοΰ ζητήματος τής Κοινότητος Βενετίας είς τόν Πατριάρχην 
Ιωακείμ Γ' (1912) (σ. 69)· 9. Ασθένεια καί θάνατος ’Ιωακείμ Γ' - Ένέρ- 
γειαι προς εκλογήν νέου Πατριάρχου - Εκλογή Γερμανοΰ Ε' (1912-1913) 
(σ. 70)· 10. Α' Βαλκανικός Πόλεμος - Δολοφονία Γεωργίου Α' (1913) (σ. 
75)· 11. Εκλογή ώς Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος (1913) (σ. 76)· 12. Έπί- 
σκεψις είς Αθήνας προ τής άναχωρήσεως είς Τραπεζοΰντα (1913) (σ. 80)· 
13. Άναχώρησις, αφιξις είς Τραπεζοΰντα καί άνάληψις καθηκόντων (1913- 
1914) (σ. 83)· 14. Κήρυξις τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου - Ένέργειαι τοΰ 
Μητροπολίτου προς προστασίαν τών χριστιανικών πληθυσμών (1914-1915)
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(σ. 90)· 15. Al Άρμενικαί σφαγαΐ καί ή πολιτεία του Μητροπολίτου (1915- 
1916) (σ. 103)· 16. Διάσπασις τοϋ Τουρκικού μετώπου καί κατάληψις τού 
Έρζεροΰμ ύπό τών Ρώσων (1916) (σ. 120)· 17. Άποχώρησις των Τουρ
κικών αρχών έκ Τραπεζοΰντος καί σχηματισμός προσωρινής Κυβερνήσεως 
υπό τήν προεδρίαν τού Μητροπολίτου (1916) (σ. 126)· 18. Είσοδος τών 
Ρωσικών στρατευμάτων εις Τραπεζούντα (1916) (σ. 129)· 19. Άφιξις καί 
υποδοχή τού Άντιβασιλέως τού Καυκάσου Μ. Δουκός Νικολάου Νικο- 
λάϊεβιτς εις Τραπεζούντα (1916) (σ. 133)· 20. Έκτέλεσις μυστικής αποστο
λής άνατεθείσης εις τον Μητροπολίτην παρά τού Μ. Δουκός (1916) (σ. 137)· 21. 
Περιοδεία τού Μητροπολίτου είς περιοχάς τού Πόντου καί σύγκρουσις μέ 
ώρισμένας ρωσικός στρατιωτικός άρχάς (1916-1917) (σ. 141)· 22. Ρωσική 
έπανάστασις καί έκθρόνισις τού Τσάρου Νικολάου Β' (1917) (σ. 153)· 23. 
Νέα περιοδεία τού Μητροπολίτου άνά τα χωρία τής επαρχίας (1917) (σ. 158)· 24. 
Όπισθοχώρησις τού Ρωσικού στρατού καί ένέργειαι τού Μητροπολίτου 
διά τήν προστασίαν τών χριστιανικών πληθυσμών εν οψει νέας καταλήψε- 
ως τής Τραπεζοΰντος υπό τών Τούρκων (1917) (σ. 162)· 25. Τα οργιά τών 
τσετέδων έν Πόντω καί αί τελευταίοι ήμέραι τής Ρωσικής κατοχής Τραπε
ζοΰντος - Γαλλικαί προτροπαί προς συγκρότησιν Ελληνικού συντάγματος 
(1918) (σ. 168)· 26. Άνακατάληψις τής Τραπεζοΰντος υπό τών Τούρκων, 
πολιτική τού Μητροπολίτου προς προστασίαν τών χριστιανών (1918) (σ. 
175)· 27. Συνθηκολόγησις τής Τουρκίας καί είσοδος Συμμαχικών στρατευ
μάτων καί στόλου είς Κων/πολιν (1918) (σ. 183)· 28. Εκλογή Μητροπολί
του ως μέλους τής Επιτροπής τού Οίκ. Πατριαρχείου προς προάσπισιν 
τών δικαιωμάτων τού αλυτρώτου ελληνισμού είς τήν Συνδιάσκεψιν τής 
Ειρήνης - Άναχώρησις μέσα) Βατούμ είς Κων/πολιν καί έκεΐθεν είς ’Αθή
νας καί Μασσαλίαν (1919) (σ. 184)· 29. Άφιξις είς Παρισίους καί πρώται 
συνεννοήσεις μετά τών εκπροσώπων τής Ελλάδος (1919) (σ. 190)· 30. Έπί- 
σκεψις είς Jules Cambon, ένημέρωσις Ελληνικής άντιπροσωπείας, συνάντη- 
σις μέ Βρατιάνου (1919) (σ. 193)· 31. Έπίσκεψις είς Πρόεδρον Wilson, νέ- 
αι έπαφαί μέ Ελληνικήν αντιπροσωπείαν, άφιξις Τουρκικής αντιπροσωπεί
ας, έγγραφον Balfour καί αποτυχία ταύτης, συνάντησις μέ Denys Cochin 
(1919) (σ. 199)· 32. Συνεννοήσεις μετά Άρμενικής αντιπροσωπείας (1919) 
(σ. 207)· 33. Ταξείδιον είς ’Αγγλίαν καί ένέργειαι ύπέρ τού Πόντου (1919) 
(σ. 209)· 34. Τελευταίοι ένέργειαι έν Παρισίοις υπέρ τού Πόντου (1919) (σ. 
226)· 35. Άναχώρησις έκ Παρισίων, άφιξις είς ’Αθήνας καί έπαφαί διά τό 
θέμα τού Πόντου (1919) (σ. 243)· 36. Ταξείδιον είς Θεσσαλονίκην (1919) 
(σ. 257)· 37. Επιστροφή είς Κων/πολιν, άρνησις Ηνωμένων Πολιτειών 
όπως άναλάβουν έντολήν έν Τουρκία (1919) (σ. 260)· 38. Προτάσεις Μη
τροπολίτου προς συνεννόησιν μετά τών Τούρκων (1919) (σ. 265)· 39. Επι
στροφή είς Τραπεζούντα καί άναχώρησις είς Καύκασον (1919) (σ. 270)· 40. 
Νέα πρόσκλησις υπό Έλ. Βενιζέλου, μετάβασις είς Παρισίους καί Λον- 
δινον καί διαβήματα ύπέρ τού Πόντου (1920) (σ. 281).
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Ό πίνακας αυτός των περιεχομένων πού δημοσιεύει ό Γ. Ν. Τασούδης 
πολύ πιθανόν δέν είναι τελείως αύθεντικό κείμενο χειρός Χρύσανθού, 
γιατί παρατηρούνται όρισμένες αβλεψίες, π.χ. στον άρ. 3 ή χρονολογία 
1905-1907 δέν είναι ορθή, διότι δ Χρύσανθος διορίζεται ώς καθηγητής 
στήν Τραπεζούντα καί αναλαμβάνει τό 1903, όπως τό επιμαρτυρεί ό ίδιος 
στο έργο του «Ή Εκκλησία Τραπεζοΰντος», ΑρχεΙον Πόντου 4-5 (Άθήναι 
1934), σ. 666. ’Ακόμα ή χρονολογία 1911-1912 τού άρ. 5 δέ φαίνεται νά 
είναι ορθή, διότι ό Χρύσανθος ήταν αρχισυντάκτης τού περιοδικού Εκ
κλησιαστική \Αλήθεια μέχρι τα μέσα τού 1913, οπότε έξελέγη μητροπολίτης 
Τραπεζοΰντος. Ό ενδοιασμός γιά τό αύθεντικό τού πίνακα περιεχομένων 
ενδυναμώνεται άκόμα περισσότερο άπό ένα δακτυλογραφημένο πίνακα πε
ριεχομένων τού ίδιου έργου πού μάς παρέδωσε ό Γ. Ν. Τασούδης καί πού 
έχουμε στά χέρια μας. Έκει δέ γράφονται χρονολογίες σέ κάθε τμήμα τού 
πίνακα περιεχομένων καί άκόμα ύπάρχουν διαφορές στον πίνακα αύτόν 
μέ έκεινον πού δημοσιεύθηκε στήν άρχή των ’Αναμνήσεων. Οί μικρές δια
φορές στό κείμενο τού πίνακα περιεχομένων μέχρι τό κεφάλαιο 22 γίνον
ται πολύ μεγαλύτερες στά ύπόλοιπα κεφάλαια. Στό δικό μας δακτυλογρα
φημένο πίνακα φτάνουν τόν άριθμό 32 καί μέ τόν επίλογο τόν άριθμό 33 
σέ άντίθεση μέ τόν τυπωμένο πίνακα πού φτάνει τόν άριθμό 40 καί 41. 
Δίνω τόν πίνακα αύτόν όπως είναι ύστερα άπό τό κεφάλαιο 22. (Οί αριθ
μοί σέ παρενθέσεις σημειώνουν προφανώς τις σελίδες τού χειρογράφου 
τού μητροπ. Χρυσάνθου. Έτσι οί άριθμοί 159-173 άντιστοιχοϋν στις σήμε
ρα τυπωμένες σελίδες 168-176):

23. Τά όργια των τσετέδων εν Πόντοι, ή άσκηθεΐσα Πολιτική καί άνα- 
κατάληψις τής Τραπεζοΰντος υπό των Τούρκων (σσ. 159-173)· 24. Συνθη
κολόγησή τής Τουρκίας καί είσοδος των Συμμαχικών στρατευμάτων καί 
τού Στόλου εις Κωνσταντινούπολιν (σσ. 174-175)· 25. Διάσκεψις Παρισίων 
καί έκλογή τού Μητροπολίτου ύπό τού Οίκ. Πατριαρχείου ώς μέλους τής 
τετραμελοΰς Επιτροπής προς ύπεράσπισιν τών δικαιωμάτων τοΰ άλυτρώ- 
του ελληνισμού (σ. 176)· 26. Άναχώρησις Μητροπολίτου μέσω Βατούμ εις 
Κωνσταντινούπολιν καί έκειθεν εις ’Αθήνας καί Παρισίους (σσ. 177-182)· 
27. Ζήτημα Πόντου, δικαιωμάτων άλυτρώτου ελληνισμού καί διαχείρησις 
αύτοΰ (σσ. 182-260)· 28. ’Άρνησις τής ’Αμερικής άναλήψεως mandat εν 
Τουρκία (σσ. 261-262)· 29. Πρότασις Μητροπολίτου προς συνεννόησιν μέ 
τούς Τούρκους (σσ. 262-265)· 30. Επιστροφή Μητροπολίτου εις Κωνσταν
τινούπολή, Τραπεζούντα καί έκειθεν άναχώρησις αύτοΰ εις Καύκασον (σσ. 
266-277)· 31. Νέα πρόσκλησις τοΰ Μητροπολίτου ύπό τού Έλευθ. Βενιζέ- 
λου ινα μεταβή εκ νέου εις Παρισίους προς ύπεράσπισιν παρά τή Διασκέ- 
ψει τών δικαιωμάτων τοΰ άλυτρώτου Ελληνισμού (σ. 277)· 32. ”Αφιξις 
Μητροπολίτου εις Παρισίους καί διαβήματα αύτοΰ εις Παρισίους καί Λον- 
δινον (σσ. 278-283)· 33. Επίλογος (σσ. 278-283).

Έτσι ό έντυπος πίνακας περιεχομένων τών ’Αναμνήσεων νομίζουμε ότι
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δεν έχει γραφεί άπό τό Χρύσανθο άλλα ότι διαμορφώθηκε προκειμένου να 
έκδοθοΰν οί ’Αναμνήσεις. ’Ασφαλώς όφείλεται στον επιμελητή Γ. Ν. Τα- 
σούδη, πού τον συνέθεσε για να διευκολύνει τον έννοιολογικό χωρισμό 
τού κειμένου, τό όποιο χωρίστηκε δυο φορές διαφορετικά.

’Ακόμα ό επιμελητής τής έκδόσεως Γ. Ν. Τασούδης προσέθεσε ώς άρ. 
41 «’Απόσπασμα άπό τό σύγγραμμα τού Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος Ή 
Εκκλησία Τραπεζοΰντος διά τήν έναντι των εν ’Ανατολή χριστιανών καί 
είδικώτερον τών Ελλήνων στάσιν των Μεγάλων Δυνάμεων (1914-1923)», 
σ. 287, τό όποιο δέν είναι τμήμα τού κειμένου τού μητροπ. Χρυσάνθου. 
"Αλλωστε ό Ιδιος εκδότης στή σ. 287 γράφει:

«Μέχρις αυτού τού σημείου έξικνειται ή άφήγησις τού αειμνήστου ’Αρχι
επισκόπου ’Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος Χρυσάνθου, τού από Τραπεζοΰντος.

Δέν θεωροΰμεν όμως ασκοπον να παραθέσωμεν έν κατακλειδι όσα δια
λαμβάνει μέ οδύνην περί τής στάσεως τών χριστιανικών Δυνάμεων καί τών 
Συμμάχων μας είς τό σύγγραμμά του «Ή Εκκλησία Τραπεζοΰντος», σ. 782. 
«“'Υπό τήν ένοχον άδιαφορίαν τής χριστιανικής Δύσεως έν έτει 1453 έπε- 
σεν ή Κωνσταντινούπολή καί έν έτει 1461 ή Τραπεζοΰς καί κατεστράφη 
όλόκληρος ακμαίος πολιτισμός.

Τή ένόχω συνεργασία» [στήν «Εκκλησία Τραπεζοΰντος»: συνεργία] «δύο 
μεγάλων χριστιανικών Δυνάμεων τής Δύσεως τής Γερμανίας καί τής Αυ
στρίας κατά τα έτη 1914-1918 έσφάγη υπό τών Νεοτούρκων ολόκληρον 
έθνος, τό Άρμενικόν, καί εκατοντάδες χιλιάδων Ελλήνων βιαίως άπεσπά- 
σθησαν άπό τών εστιών αύτών καί άπέθανον έν τή έξορία.

Τή ένόχψ συνεργασία» [στήν «’Εκκλησία Τραπεζοΰντος»: συνεργίφ] «τών 
συμμάχων χριστιανικών Δυνάμεων τής Δύσεως κατά τα έτη 1919-1922 τό 
έθνικόν κίνημα τών Τούρκων τού Μουσταφά Κεμάλ πασά συνεπλήρωσε τό 
έργον τών Νεοτούρκων καί κατά έκατοντάδας άπηγχονίζοντο Έλληνες κλη
ρικοί καί πρόκριτοι τοΰ Πόντου, έν οΐς καί ό αντιπρόσωπος τής Μητροπό- 
λεως Τραπεζοΰντος άείμνηστος Ματθαίος Κωφίδης, έν φ χιλιάδες άλλαι 
στρατευσίμων νέων κατεδικάζοντο είς τόν διά τής πείνης καί τών ταλαιπω
ριών θάνατον έν τή έξορία. Καί έπήλθε κατά Αύγουστον τοΰ 1922 ή Μι
κρασιατική καταστροφή καί έπηκολούθησεν έν έτει 1923 ή ανταλλαγή τών 
πληθυσμών καί ή έντεΰθεν έρήμωσις Πόντου, Μικράς ’Ασίας καί Θράκης 
καί ή καταστροφή όλοκλήρου χριστιανικού Πολιτισμού. Καί έσβέσθη ή ’Εκ
κλησία Τραπεζοΰντος ‘καί κληρονομιά ημών μετεστράφη άλλοτρίοις’...”».

IV

Γιά νά κατατάξουμε καί να άξιολογήσουμε τό αύτοβιογραφικό αύτό κείμε
νο τοΰ μητροπ. Χρυσάνθου πρέπει νά έρευνήσουμε πώς είναι γραμμένο, 
πότε έγράφη καί τα συναφή μέ τις έρωτήσεις αυτές θέματα.
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1. Το κείμενο, όπως έχει έκδοθει, παρουσιάζεται σέ δύο μορφές. ’Από 
τήν αρχή μέχρι τήν 14η "Ιουλίου 1919 έχουμε ένα συνεχές κείμενο, χωρίς 
να είναι χωρισμένο σέ ημερολογιακά χρονικά διαστήματα. "Από εκεί καί 
ύστερα, δηλ. μετά τήν 14η "Ιουλίου 1919 έως το τέλος (έκτος άπό τήν αφή
γηση στις σσ. 280-286, όπου έξιστορειται μέ τήν καταγραφή πολύ λίγων 
λεπτομερειών το δεύτερο ταξίδι τού μητροπολίτη στή Δυτική Ευρώπη, καί 
μάλιστα στήν "Αγγλία, ύστερα άπό τηλεγραφική πρόσκληση τού Βενιζέλου), 
είναι χωρισμένο στον τύπο ημερολογίου. Έκει καταγράφονται συνοπτικώς 
συναντήσεις τού μητροπολίτη μέ άλλα πρόσωπα καί ενέργειες τού ίδιου 
για τήν υπόθεση για τήν όποια βρισκόταν τότε στή Δυτική Εύρώπη. Πρέ
πει να προσθέσω ότι στήν ήμερολογιακή αυτή καταγραφή γίνεται μια κά
ποια εξαίρεση ως προς τήν έκταση καί τήν επεξεργασία (είτε τότε είτε τό 
1948) τού ήμερολογιακού περιεχομένου για τις χρονολογίες άπό 27 "Ιου
λίου 1919 μέχρι 1η Αύγούστου 1919. Γιά τις έξι αυτές μέρες γράφονται 
κάπως εκτεταμένα τά τής παραμονής τού μητροπ. Χρυσάνθου στήν "Αγ
γλία, καί ιδίως τά τής έπαφής του μέ τήν Άγγλικανική "Εκκλησία. (Γιά τό 
ίδιο θέμα, δηλ. τής έπαφής τής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας μέ τήν Άγγλικα- 
νική γιά ενδεχόμενη ένωση τών "Εκκλησιών, ô Χρύσανθος είχε επαφές 
στήν "Αγγλία καί κατά τό δεύτερο ταξίδι του άπό Φεβρουάριο καί μεταγε
νέστερα τό 1920). Πρέπει να προσθέσουμε ότι ό μητροπ. Χρύσανθος θά 
υποβάλει έκθεση γιά τό διεκκλησιαστικό αύτό θέμα καί γιά τις συζητήσεις 
του μέ τήν "Αγγλικανική "Εκκλησία στό Οικουμενικό Πατριαρχείο, τό ό
ποιο μεταγενέστερα θά προωθήσει συζητήσεις μεταξύ τών δύο "Εκκλησιών.

2. Τό κείμενο, όπως έχει έκδοθει, έχει γραφεί τό 1948. Πράγματι ο 
ίδιος ό μητροπ. Χρύσανθος έσημείωσε στήν άρχή τών ’Αναμνήσεων «Γλυ
φάδα 31/5/1948», καί στό τέλος τή χρονολογία «1948». Είναι όμως τό κεί
μενο αύτό τού 1948 ή αντιγραφή ή, καλύτερα, ή πρώτη καταγραφή τής με
ρικής αύτοβιογραφίας του; Βέβαια όχι. Καί υπάρχουν άποδείξεις. Θά σχο
λιάσουμε ως προς τό πρόβλημα αύτό τά έπιμέρους τμήματα τών ’Αναμνή
σεων παραπέμποντας σέ τίτλους τών κεφαλαίων καί σέ σελίδες τής εκδό- 
σεως τών ’Αναμνήσεων καί, ενδεχομένως, τής «’Εκκλησίας Τραπεζοΰντος».

— σσ. 13-38, άπό τή γέννηση τού Χρυσάνθου μέχρι καί τήν αποπερά
τωση τών σπουδών στή Θεολογική Σχολή Χάλκης: Τό τμήμα αύτό είναι 
ακριβώς αναμνήσεις τού μητροπολίτη άπό τήν παιδική καί νεανική ήλικία 
καί άπό τή σπουδαστική περίοδο τής ζωής του. "Ενδεικτικό τού πότε έγρά- 
φη τό τμήμα αυτό είναι ή χρησιμοποίηση —καί ή πολλές φορές χρησιμο
ποίηση— τού ρήματος «ενθυμούμαι» (σσ. 31, 32, 33, 34, 35, 38), άλλα καί 
ή άναγραφή τού άποσπάσματος (σ. 25) στις ’Αναμνήσεις: «Ήτο τόσον 
ωραία ή ζωή εκείνη, ώστε καί σήμερον άκόμη τινές τών τότε συνταξιωτών 
νοσταλγούν προς αύτήν, καί όπως μοί έγραφε τελευταίως παλαιός φίλος 
συνταξιώτης, τότε Τιμολέων Βαρδαλής καί τώρα Μπρούκλης, καλώς εγκα
τεστημένος εν "Αμερική, ή άνάμνησις τών μαθητικών εκείνων χρόνων τό
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σον τον ανακουφίζει, ώστε εις στιγμήν μεγάλου καμάτου στρέφει κατά 50 
έτη όπίσω τον ημεροδείκτην, διά να ξεκουρασθή...». Στην ίδια ενότητα πε
ριλαμβάνονται καί οί σσ. 25-38 πού άναφέρονται στή ζωή τοΰ Χρυσάνθου 
στή Θεολογική Σχολή Χάλκης. Το τμήμα αυτό νομίζω ότι (όπως καί τό 
προηγούμενο οσ. 13-24) έγράφη τό 1948 μέ βοηθό όχι μόνο τις αναμνήσεις, 
άλλα ίσως καί μικρές διάσπαρτες σημειώσεις, πού ό μητροπ. Χρύσανθος 
είχε από τά χρόνια εκείνα.

— Οί σσ. 38-48 άναφέρονται στήν παραμονή τοΰ Χρυσάνθου στή Μη
τρόπολη Τραπεζοΰντος ώς αρχιδιακόνου καί ώς —τήν περισσότερη χρο
νική περίοδο— άρχιερατικοΰ επιτρόπου. Καί τό τμήμα αυτό νομίζουμε ότι 
γράφεται σε συνεχή λόγο τό 1948 μέ βάση καί πάλι σημειώσεις γεγονότων, 
προσώπων καί ενεργειών γιά τή δράση του στα τέσσερα χρόνια παραμονής 
του στήν Τραπεζούντα. ’Ακόμα χρησιμοποίησε καί τήν έκθεση πού υπέβαλε 
στο μητροπολίτη Τραπεζοΰντος γιά τή δράση του ώς άρχιερατικοΰ επιτρό
που καί τήν έκθεση γιά τόν ίδιο τό μητροπολίτη καί τό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο τό 1907 γιά τήν τακτοποίηση τής μονής Σουμελά. (Βλ. καί 
«Εκκλησία Τραπεζοΰντος», σσ. 666, 671).

— σσ. 48-57. Καί στό τμήμα αυτό, όπως καί στά προηγούμενα, εξιστο
ρείται, τό 1948, σέ συνεχή λόγο, μέ βάση αναμνήσεις καί σύντομες σημειώ
σεις γιά πρόσωπα καί ενέργειες, ή δράση τοΰ μητροπ. Χρυσάνθου κατά 
τήν παραμονή του γιά σπουδές στή Γερμανία καί στήν Ελβετία.

— Οί σσ. 57-65 άναφέρονται στή ζωή τοΰ μητροπ. Χρυσάνθου στήν 
Κωνσταντινούπολη, όπου από τά μέσα τοΰ 1911 μέχρι τά μέσα τοΰ 1913 
είχε όριστεΐ από τό Οικουμενικό Πατριαρχείο αρχισυντάκτης τοΰ περιοδι
κού Εκκλησιαστική ’Αλήθεια. ’Ασφαλώς είχε κρατήσει όρισμένες σημειώ
σεις γιά πρόσωπα καί ένέργειες. Πάντως ή συγγραφή τών σελίδων αυτών 
έγινε γιά πρώτη φορά τό 1948 μέ βάση τό ίδιο τό περιοδικό Εκκλησιαστι
κή Αλήθεια, πού περιείχε τή δράση καί τά άρθρα τοΰ Χρυσάνθου. ’Ανα
φέρω μια πρόταση άπό τις Αναμνήσεις, όπου φαίνεται μετά παρέλευση 
περίπου 35 έτών ή νοσταλγία καί ή άναπόληση τών χρόνων εκείνων. Μι
λώντας γιά τήν ’Οργάνωση τής Κωνσταντινουπόλεως, ενώ ό ίδιος, μέλος 
τής Όργανώσεως καί ένθερμος ύποστηρικτής τής ιδεολογίας της, διηύθυνε 
τήν ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, γράφει: «Ήτο πράγματι ό τότε εθνικός άγών 
ωραίος καί καρποφόρος καί έπεδοκιμάζετο υπό πάντων». Οί σκέψεις 
αυτές ήταν σέ αντίθεση μέ τή συγκυρία τών γεγονότων τοΰ 1948, όταν 
έγραφε τις ’Αναμνήσεις του. (Βλ. υπαινικτική άναφορά στήν ’Οργάνωση 
Κωνσταντινουπόλεως, «Εκκλησία Τραπεζοΰντος», σ. 751, σημ. 3).

— Στις σσ. 65-67 ό μητροπ. Χρύσανθος άναφέρεται στήν αποστολή του 
άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο γιά τακτοποίηση τής Κοινότητας τής Βε
νετίας. Τις σελίδες αυτές άσφαλώς τις έγραψε μέ βάση σημειώσεις καί τήν 
έκθεση πού υπέβαλε στό Πατριαρχείο τό 1912.

— Οί σσ. 67-76 άναφέρονται στό ταξίδι πού έκανε ό Χρύσανθος ώς
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μητροπολίτης Τραπεζούντος στήν ’Αθήνα, στην πρώτη του συνάντηση μέ 
το Βενιζέλο, στή συνάντησή του καί στήν ανταλλαγή γνωμών μέ τον "Ιωνά 
Δραγούμη ώς καί τό θάνατο του πατριάρχη ’Ιωακείμ Γ' καί την εκλογή νέ
ου. Τις σελίδες αυτές, όπως:

— καί τίς επόμενες σσ. 76-82, πού άναφέρονται στή δεύτερή του συνάν
τηση μέ τό Βενιζέλο γιά νά τού υποβάλει υπόμνημα των Ελλήνων τής Δυ
τικής Θράκης γιά τήν αυτονομία τής περιοχής (δεύτερο δεκαπενθήμερο 
Αύγούστου 1913) όπως καί στή νέα του συνάντηση μέ τόν "Ιωνά Δραγού
μη, τίς έγραψε τό 1948 μέ βάση άσφαλώς λεπτομερειακές γιά τά γεγονότα 
καί τίς συναντήσεις σημειώσεις. Ό μητροπ. Χρύσανθος κρατούσε σημειώ
σεις ημερολογιακού χαρακτήρα όχι γιά γεγονότα συνήθη καί χωρίς σημα
σία άλλά γιά συμβάντα πού καθόριζαν τη ζωή τή δική του καί των ανθρώ
πων πού είχε στό ποίμνιό του ή άκόμη τή ζωή τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου καί τού Ελληνισμού. Τότε, στήν εποχή του, ήταν πολύ διαδε
δομένη στούς πνευματικούς καί πολιτικούς κύκλους ή συγγραφή παρόμοι
ων ημερολογιακού χαρακτήρα απομνημονευμάτων. [Στά χρόνια 1909-1922 
συμβαίνουν γεγονότα καθοριστικά καί γιά τήν Ελλάδα καί γενικότερα γιά 
τή Βαλκανική καί τήν Εύρώπη. Οί "Ελληνες, μάρτυρες καί συνεργοί, έξέ- 
φρασαν τήν άποψή τους καί περιέγραψαν τή συμμετοχή τους μέ τή συγ
γραφή αύτοβιογραφικών έργων. Βλ. τά όσα γράφει ô Κ. Δημαράς (Ιστορία 
τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. 1, ’Αθήνα 1948, σσ. 242 κ.έξ.) γιά τή 
μετεπαναστατική περίοδο τού 1821 καί ό Γ. Κουρνούτος, Τό άπομνημόνεν- 
μα, 1453-1953, τόμ. 1, ’Αθήνα 1953, σσ. 11-47], Ο ίδιος ό Χρύσανθος σέ ένα 
του γράμμα προς τήν Πηνελόπη Δέλτα (Αλληλογραφία Πηνελόπης Δέλτα, 
επιστολή [’Αθήνα 15.12.1924], σ. 417) γράφει τό 1925 πώς μέσα σέ κιβώτια 
είχε πολλές σημειώσεις καί στήν περίπτωση τής επιστολής σημειώσεις επι
στημονικού χαρακτήρα σχετικές μέ τήν τοπογραφία τής ζωής τού Χριστού 
στήν Παλαιστίνη.

— σσ. 83-129: Περίοδος τής παραμονής τού Χρυσάνθου στήν περιοχή 
τού Πόντου ώς μητροπ. Τραπεζούντος. Προσπάθειές του γιά τή μείωση 
των ταλαιπωριών τών Ελλήνων καθώς καί συμπαράστασή του γιά τή μα
ταίωση τών άρμενικών σφαγών τού ’Ιουνίου τού 1915. Στό τμήμα αύτό 6 
μητροπ. Χρύσανθος παραθέτει καί επίσημα έγγραφα τής τουρκικής διοική- 
σεως. Καί οί σελίδες αύτές, πού άφηγούνται γεγονότα μέχρι τήν προέλαση 
τού ρωσικού στρατού στον ’Ανατολικό Πόντο καί στήν Τραπεζούντα, γρά
φονται τό 1948 μέ βάση σημειώσεις πού ό Χρύσανθος κρατούσε καί μέ βά
ση έγγραφα πού φύλασσε καί βεβαίως μέ βάση τίς προσωπικές του τρα
γικές άναμνήσεις. Μιά πρώτη άφήγηση τών γεγονότων ό Χρύσανθος κατέ
γραψε στήν «Εκκλησία Τραπεζούντος», σσ. 752-764.

Τό ίδιο μπορούμε νά πούμε καί γιά τίς σσ. 129-175, όπου εξιστορείται 
ή ρωσική κατοχή μέχρι τήν άνακατάληψη τής Τραπεζούντας άπό τούς 
Τούρκους τό Φεβρουάριο τού 1918. ’Υπάρχουν πολλά έγγραφα τής περιό
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δου (χύτης, επιστολές Ρώσων επισήμων καί απαντήσεις τού Χρύσανθού, οι 
όποιες καί παρατίθενται. Το τμήμα αυτό καταγράφεται το 1948 μέ βάση 
λεπτομερείς σημειώσεις καί έγγραφα πού κρατούσε ό μητροπ. Χρύσανθος 
γιά τά γεγονότα. Πρώτη καταγραφή τής περιόδου αύτής βλ. Χρυσάνθου, 
«Εκκλησία Τραπεζούντος», σσ. 764-771.

— σσ. 175-184. Ή αφήγηση φτάνει μέχρι τήν άνακωχή στις 30.10.1918· 
γιά τούς λίγους μήνες τής τουρκικής κατοχής στήν περιοχή καταγράφονται 
όρισμένα μόνο γεγονότα. Βεβαίως ό Χρύσανθος ύπέβαλε έκθεση στό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο γιά τις ταλαιπωρίες των Ελλήνων τού Πόντου 
στό τετραετές διάστημα 1914-18. Εύλογο είναι νά θεωρήσουμε ότι όλόκλη- 
ρη ή περίοδος τού Ä Παγκοσμίου Πολέμου είχε καταγράφει σέ σημειώσεις 
πού κρατούσε ό Χρύσανθος. ’Αλλιώς δέν είναι δυνατόν νά έξηγήσουμε τήν 
παράθεση των λεπτομερειών στό κείμενό του. ’Αφήγηση τών γεγονότων τής 
περιόδου αύτής ύπάρχει στήν «Εκκλησία Τραπεζούντος», σ. 772.

— σσ. 184-209: ’Εξιστορείται τό πρώτο ταξίδι τού μητροπ. Χρυσάνθου 
στή Δυτ. Εύρώπη ως μέλους τής πατριαρχικής αποστολής στή Συνδιάσκε
ψη Ειρήνης μέ συναίνεση τού Βενιζέλου. Μέχρι τή σ. 209 (14 ’Ιουλίου 
1919) ό Χρύσανθος γράφει σέ συνεχή λόγο τά γεγονότα καί τις συναντή
σεις πού είχε μέ τούς "Ελληνες έπισήμους (Βενιζέλο κ.ά.) καί ξένους (Γάλ
λους, "Αγγλους καί ακόμα Άμερικάνους, καί μάλιστα μέ τόν πρόεδρο 
Wilson). Καί βεβαίως τις σελίδες αύτές, πού είναι σέ συνεχή λόγο καί πού 
έξιστοροΰν γεγονότα μέχρι τις 13 ’Ιουλίου 1919, τις έγραψε ύστερα από 
έπεξεργασία τό 1948 μέ βάση σημειώσεις ημερολογιακού χαρακτήρα σαν 
σελίδες ένός ημερολογίου. ’Αφήγηση τών γεγονότων τής περιόδου αύτής 
ύπάρχει στήν «’Εκκλησία Τραπεζούντος», σσ. 772-782.

— Στις σσ. 209-280 συνεχίζεται ή καταγραφή γεγονότων μετά τις 14 
’Ιουλίου 1919, συναντήσεων καί ένεργειών τού Χρυσάνθου στή Γαλλία καί 
’Αγγλία. Παρατίθενται όχι πια σέ συνεχή λόγο άλλα ώς ήμερολογιακές ση
μειώσεις, οί όποιες ασφαλώς ύπέστησαν καί κάποια έπεξεργασία τό 1948. 
Ή άφήγηση τών γεγονότων αύτών παραδίδεται καί σέ περιληπτική συντο
μία στήν έκθεση πού ύπέβαλε ό Χρύσανθος στό Πατριαρχείο όταν έ- 
πανήλθε από τό ταξίδι του στις 16.10.1919. 'Απλή μνεία μερικών γεγονό
των τής περιόδου αύτής ύπάρχει στήν «Εκκλησία Τραπεζούντος», σσ. 771- 
782.

— Τέλος στις σσ. 280-287 ό Χρύσανθος δίνει σέ συνεχή λόγο τώρα μό
νο λίγες λεπτομέρειες από τό δεύτερο ταξίδι του στήν ’Αγγλία ύστερα από 
πρόσκληση τού Βενιζέλου. Περιγράφεται ανάμεσα σέ άλλα ή συνάντηση 
πολλών έπισήμων προσώπων, πού ήταν στό Λονδίνο, όπως καί τού Βενι
ζέλου μαζί μέ έκπροσώπους Εκκλησιών τής ’Ανατολής. Έκεΐ ό Χρύσανθος 
μέ βραχύλογη προσφώνηση ύπενθυμίζει στον αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας 
ότι ή ’Αγγλία μπορεί μέ τήν προστασία της νά συμφιλιώσει τούς λαούς 
τής ’Ανατολής, πού θά άποτελέσουν μιά ομοσπονδία λαών (ήταν μέσα στήν
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Ιδεολογία πού είχε χαραχθεΐ άπό τήν ’Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως καί 
από τον "Ιωνά Δραγούμη). Αύτά συνέβαιναν τον ’Απρίλιο τού 1920. Καί 
καταλήγει ό μητροπ. Χρύσανθος στις Αναμνήσεις μέ μια στιχομυθία μέ τό 
Βενιζέλο. Ό Βενιζέλος διαπιστώνει ότι τώρα, μετά τούς Βαλκανικούς πο
λέμους καί τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο καί τήν ελάττωση τού Ελληνισμού 
στις αλύτρωτες περιοχές δέν είναι πλέον δυνατόν νά έφαρμοσθεΐ τό πρό
γραμμα τού "Ιωνά Δραγούμη. (Ό μητροπ. Χρύσανθος τό ύπαινίχθηκε στήν 
προσφώνησή του, στήν όποια ήταν παρών καί ό Βενιζέλος). Ό Χρύσανθος 
άπαντά ότι βεβαίως πριν άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους τό πρόγραμμα 
αύτό «ήδύνατο νά έφαρμοσθή εύκολώτερον». Διερωτάται κανείς γιατί ό 
συγγραφέας των Αναμνήσεων, τό 1948, δέν έγραψε γιά γεγονότα, συναντή
σεις καί ένέργειές του μετά τή στιχομυθία αύτή πού τή χρονολογεί απλά 
τον ’Απρίλιο τού 1920. (Εφόσον ό διάλογος αύτός έγινε στήν ’Αγγλία 
πριν αναχωρήσουν άπό εκεί γιά τή Συνδιάσκεψη τού Σαν Ρέμο τής ’Ιτα
λίας, πρέπει νά χρονολογηθεί πριν άπό τις 18 Άπρ. τού 1920). Ή άπορία 
παραμένει γιατί ό άπομνημονευματογράφος δέν έγραψε τό γεγονός, τό 
αποφασιστικό γιά τό ποντιακό ζήτημα, τή Συνδιάσκεψη αύτή, άλλα περά
τωσε τό άφήγημά του καί τό άφησε γιά τόν ιστορικό βέβαια ημιτελές. (Ή 
ίδια άπορία γεννιέται καί γιά τό τέλος στήν «Εκκλησία Τραπεζούντος»), 
Μιά εξήγηση θά δοθεί παρακάτω.

Συμπερασματικά λοιπόν θεωρούμε ότι ό μητροπ. Χρύσανθος τό 1948 
άποφασίζει νά γράψει μιά αύτοβιογραφία μέ βάση τις άναμνήσεις καί τις 
σημειώσεις του γιά πρόσωπα καί γεγονότα. Αύτές άνάλογα μέ τήν περίοδο 
τής ζωής του, ήταν βραχύτατες, λίγες ή περισσότερες ή άκόμα μέ καθαρά 
ήμερολογιακό τής δράσεώς του χαρακτήρα. Τήν άπόφασή του νά συνεχίσει 
νά γράφει σέ συνεχή λόγο τό άφήγημά του τό 1948 τήν άνακόπτει κάποιο 
έμπόδιο άγνωστο σ’εμάς, ίσως —καί αύτό είναι πολύ πιθανό— λόγοι 
ύγείας, πού δέν τού επιτρέπουν νά συνεχίσει τήν επεξεργασία τών ημερο
λογιακών του σημειώσεων άπό τις 14 ’Ιουλίου 1919 έως τό τέλος τού πρώ
του ταξιδιού του στήν Εύρώπη τό 1919. Στό εξώφυλλο τών :Αναμνήσεων 
τού δακτυλογραφημένου κειμένου κάτω άπό τόν τίτλο μέσα σέ παρένθεση 
γράφει ό ίδιος ό Χρύσανθος «Γλυφάδα 31/5/1948». Ή χρονολογία αύτή 
συμφωνεί άπολύτως μέ τούς πιθανούς λόγους ύγείας πού ύπολογίζουμε 
ότι άνέστειλαν τήν περαιτέρω καταγραφή τών ’Αναμνήσεων σέ συνεχή λό
γο μετά τήν άναγραφή στις 14 ’Ιουλίου 1919. Σύμφωνα μέ τά Πρακτικά 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών ό μη
τροπ. Χρύσανθος, πρόεδρος τής ΕΠΜ, δέν παρίσταται στις συνεδρίες άπό 
τις 12.5.1948 έως τήν 1.12.1948 καί άκόμη τόν έπόμενο χρόνο άπό τις 
13.5.1949 έως τό θάνατό του στις 30 Σεπτ. 1949. Γιά τή δεύτερη πολύμηνη 
απουσία του στά Πρακτικά άναφέρεται ότι ό πρόεδρος ήταν άσθενής, γιά 
τήν προηγούμενη τού 1948 δυστυχώς δέν ύπάρχει αιτιολόγηση.

3. Ή άπόφασή του νά γράψει αύτά πού ό ίδιος θεωρούσε σημαντικά
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καί αποδεικτικά της δράσεώς του δέν όλοκληρώθηκε. Το σκοπό τής συγ
γραφής του έργου φανερώνει ό τίτλος Βιογραφικαί \Αναμνήσεις, πού ό 
ίδιος έγραψε στήν άρχή τού αύτοβιογραφικοΰ αυτού κειμένου. Ό τίτλος 
αυτός συμφωνεί τελείως μέ τό πρώτο κείμενο (σσ. 13-38), όπου καί μόνο ή 
συχνή παρουσία τού ρήματος «ενθυμούμαι» (βλ. πιο πάνω σσ. 247-248) 
άποδεικνύει τό ορθό τής επιλογής τού τίτλου.

"Ομως δέ συμβαίνει τό ίδιο καί μέ τή συνέχεια τού κειμένου, ’ιδίως μέ 
τήν περίοδο τής αρχισυνταξίας πού είχε άναλάβει στο περιοδικό Εκκλη
σιαστική Αλήθεια καί ύστερα από αύτήν. ’Ακόμα λιγότερο άνταποκρίνεται 
στο κείμενο πού μας άφησε για τό διάστημα από 14 ’Ιουλίου 1919 μέχρι 
τό τέλος τής περιόδου αύτής. Εντούτοις καί στα κεφάλαια αύτά ορισμένες 
σκέψεις τού μητροπ. Χρυσάνθου παραπέμπουν στον τίτλο:

— Έπί σαράντα μέρες φιλοξενήθηκε για τις διακοπές τού καλοκαιριού 
1910 στο Dachau τής Γερμανίας από τόν ποιητή Κωνσταντίνο Χατζόπουλο. 
Καί γράφει: «Al ήμέραι τάς οποίας έπέρασα μαζί του είς τό Dahau είναι 
άπό τάς ώραιοτέρας ήμέρας τής ζωής μου» (σ. 56).

— Στό κεφάλαιο όπου περιγράφει τήν περίοδο 1911-1913 καί άφηγειται 
τή συμμετοχή του στήν ’Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως σε συσχετισμό μέ 
τά κύρια άρθρα πού έγραφε τότε στήν ’Εκκλησιαστική Αλήθεια σημειώνει: 
«Ήτο πράγματι ό τότε εθνικός άγών ώραιος καί καρποφόρος καί έπεδοκι- 
μάζετο υπό πάντων» (σ. 59).

— Λίγο πριν αναχωρήσει για τήν Τραπεζούντα ως μητροπολίτης, αφη
γούμενος τή συμμετοχή του στήν Κεντρική Εκπαιδευτική ’Επιτροπή, περι
γράφει ένα επεισόδιο άπό τις εργασίες τής επιτροπής αύτής. Στό επεισόδιο 
αύτό δέ φαίνεται να παίρνει μέρος, άλλα είναι άκριβώς μια άνάμνηση, καί 
άνάμνηση χαριτωμένη. Γράφει: «Ενθυμούμαι χαριτωμένα τινά επεισόδια 
τής συνεργασίας ταύτης. Ούτω π.χ. εν έκ των μελών τής Επιτροπής, 
επειδή ή λέξις αΐξ, αίγός έκρίνετο άκατάλληλος διά τό βιβλίον τής πρώτης 
καί δευτέρας τάξεως τού δημοτικού, ή δέ κατσίκα έθεωρήθη μή προσήκου
σα, προέτεινεν όπως μή περιλάβουν τά άναγνωστικά βιβλία τήν λέξιν καί 
τήν εικόνα τού γνωστοτάτου τούτου κατοικίδιου ζώου, τό όποιον είχε τήν 
άτυχίαν να λέγεται κατσίκα!» (σ. 79).

V

Στήν άρχή έσημείωσα, τονίζοντας ίσως υπερβολικά, τό έλλειμμα άντικειμε- 
νικότητας πού υπάρχει άκόμα καί σέ μιά πηγή Ιστορίας. Γιατί —καί τό 
επαναλαμβάνω— άκόμα καί όταν ό άφηγητής θέλει νά είναι αντικειμενι
κός, καί τότε άκόμη, εκτός άπό τις άλλες, έξω άπό τό άτομό του άρνη- 
τικές γι’αύτό αιτίες, ύπάρχουν πάντα αίτια πού πηγάζουν άπό τις σωμα
τικές, ψυχικές καί πνευματικές ιδιότητες τού ίδιου τού άτόμου. Γιατί τήν
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πηγή τής ιστορίας τήν άφηγεΐται ένα στόμα καί τή γράφει ένα χέρι, πού 
άνήκουν καί τά δύο σέ ένα ανθρώπινο ον πού ύπόκειται στην επίδραση 
τής ιδιοσυστασίας του.

Ό παράγοντας υποκειμενικότητα αύξάνει —ή στην καλύτερη περίπτω
ση μπορεί να αύξάνει— όταν ενα ιστορικό κείμενο γράφεται άπό άτομο, 
τό όποιο καταγράφει τά γεγονότα, τίς πράξεις καί τά συμβάντα, πού τό 
ίδιο τό άτομο στή ζωή του είδε, ακούσε καί έβίωσε. Τά κείμενα αύτά τά 
ονομάζουμε απομνημονεύματα καί ειδικότερα αύτοβιογραφικά απομνημο
νεύματα. Σημειώνω τή διαφορά μεταξύ τού άπομνημονευματογράφου καί 
τού ιστορικού ή καλύτερα τού συγγραφέα μιας πηγής ιστορίας. Ό δεύτερος 
έχει τήν πρόθεση καί τή θέληση νά καταγράψει ή νά άφηγηθεΐ ιστορία, ό 
πρώτος γράφει απλώς αύτά πού ό ίδιος θυμάται ή θεωρεί ότι είναι άξια 
μνήμης.

Γίνεται όμως αυτό στό άπομνημόνευμα; Ό καθένας, όταν άρχίζει νά 
γράφει, έστω καί μόνο για τόν εαυτό του καί γιά κανέναν άλλο, τό χέρι 
του καθυστερεί καί αντιστέκεται καί δέν υπακούει έξολοκλήρου στον 
αύθορμητισμό τής μνήμης, άλλα άλλες αιτίες παρεμβάλλουν ειδικό φίλτρο 
ανάμεσα στις εικόνες καί παραστάσεις τής μνήμης καί τής καταγραφής 
τους. Καί άν αυτά συμβαίνουν στό συγγραφέα μιας πηγής ιστορίας, στον 
ιστορικό, πού θέλει νά είναι αντικειμενικός καί προσπαθεί νά μήν επηρεά
ζεται άπό τόν εαυτό του —ακατόρθωτο στον άνθρωπο, υπάρχει άπλώς 
κλιμάκωση τής υποκειμενικότητας στούς διάφορους Ιστορικούς—, τότε ό 
συγγραφέας τών άπομνημονευμάτων ύπόκειται έξολοκλήρου μόνο στή δική 
του μνήμη καί στις δικές του δυνατότητες καί ικανότητες νά καταγράψει 
γεγονότα, ενέργειες καί συμβάντα. Μέ άλλα λόγια, ενώ στον ιστορικό ή 
διαπάλη ανάμεσα στήν αντικειμενικότητα καί στήν ύποκειμενικότητα, εφό
σον τό άτομο, ό ιστορικός, έχει αποφασίσει καί καταβάλλει κάθε προσπά
θεια νά μήν κατευθύνεται άπό υποκειμενικές δυνάμεις, κλίνει προς τήν 
πλευρά τής αντικειμενικότητας, στον άπομνημονευματογράφο έξ όρισμού, 
έφόσον κατευθύνεται άπό τή δική του μνήμη καί τή δική του απόφαση 
στήν καταγραφή τού κειμένου του, ή όλη προσπάθεια χρωματίζεται έντο- 
νότατα άπό τήν ύποκειμενικότητα.

’Ακόμα μεγαλύτερη έπίδραση τού παράγοντα ύποκειμενικότητα δέχεται 
ό συγγραφέας άπομνημονευμάτων, όταν έξαρχής γράφει γιά νά δικαιολο
γήσει, γιά νά αιτιολογήσει, γιά νά έγκωμιάσει, γιά νά κατακρίνει, μέ ένα 
λόγο όταν τή συγγραφή του τήν ύπαγορεύουν όχι μόνο οί μνήμες, αλλά ή 
μνήμη, πού έντονα χρωματίζεται άπό τήν υποκειμενική πρόθεσή του. Γιατί, 
όταν γράφουμε απομνημονεύματα, τείνουμε, είτε έκφράζουμε είτε όχι τό 
σκοπό τής συγγραφής μας, νά καταγράψουμε πιστά τίς μνήμες, πράγμα 
πού δε γίνεται σχεδόν ποτέ, αφού κατά κανένα τρόπο δέν μπορεί νά έξα- 
φανίζεται τό άτομο. Πολύ περισσότερο όταν οί μνήμες καταγράφονται 
κατ’επιλογήν, δηλ. καταγράφονται γεγονότα, ενέργειες, πρόσωπα, μέ άμεσο
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η έμμεσο στόχο νά προβάλλουν τή δράση του συγγραφέα για να τή δικαι
ολογήσουν και νά τή δικαιώσουν. [Ό αναγνώστης μπορεί νά συμβουλευθεΐ 
άπό τήν πλούσια ξένη βιβλιογραφία τά έργα: André Maurois, Aspects de la 
biographie, 1928- G. Misch, Geschichte der Autobiographie, 1(1949), II (1955)· 
Roy Pascal, Die Autobiographie, 1965].

VI

Ένα τέτοιο κείμενο είναι καί το κείμενο τού μητροπ. Χρυσάνθου. Έχοντας 
υπόψη τά μειονεκτήματα πού έχουν παρόμοια κείμενα γενικά καί ειδικότερα 
τό κείμενο πού μάς απασχολεί, θά προσπαθήσουμε νά επισημάνουμε μερικά 
άπό τά μειονεκτήματα πού μπορεί ό καθένας μας —καί εδώ υπεισέρχεται 
καί πάλι ό υποκειμενικός παράγοντας— νά έντοπίσει καί νά προβάλει.

Υπάρχουν λοιπόν σφάλματα ή παραλείψεις στην αφήγηση πού οφεί
λονται στή φυσιολογική σε κάθε άτομο λήθη. Τέτοιες παραλείψεις γεγονό
των, πράξεων καί ενεργειών σέ ένα αύτοβιογραφικό αφήγημα δέν είναι τό
σο σπάνιες. Παρόμοιες παρατηρούνται στό κείμενο τού μητροπ. Χρυσάν
θου, όπου καταγράφονται συνεχώς κατ’επιλογήν τά γεγονότα καί οι ενέρ
γειες. Άπό αύτές ανάμεσα σέ άλλες εντοπίζουμε δύο:

α) Στήν έξιστόρηση τής νεανικής ηλικίας ό μητροπ. Χρύσανθος γράφει 
ότι με πέντε χρυσές λίρες δανεικά καί αφού άποχαιρέτησε τούς δικούς του 
στήν Κομοτηνή, πήγε στήν Κωνσταντινούπολη (Ανάμνησης, σ. 25) καί έγι
νε δεκτός στή Θεολογική Σχολή Χάλκης. Καί αύτό, μέ τήν παρέμβαση καί 
συμπαράσταση τού τότε αρχιμανδρίτη Γενναδίου καί μετέπειτα μητροπολί
τη Θεσσαλονίκης, πού υπηρετούσε τότε στό Οικουμενικό Πατριαρχείο 
(Αναμνήσεις, σ. 26). Ό αρχιμανδρίτης Γεννάδιος ήταν ό διευθυντής τού 
σχολείου, όπου φοιτούσε ό μαθητής Χρύσανθος (Αναμνήσεις, σ. 22). Έτσι 
ό Γεννάδιος υπήρξε εκείνος πού προσανατόλισε τό Χρύσανθο προς τό Ιε
ρατικό λειτούργημα. Όταν λοιπόν ό Χρύσανθος στις πρώτες διακοπές γύ
ρισε στήν πατρίδα του, ή μητέρα του λυπήθηκε πού τόν είδε μέ ιερατική 
ενδυμασία (Αναμνήσεις, σ. 32). Καί εδώ υπάρχει ή απορία καί ή σχετική 
παράλειψη. Ό Χρύσανθος δέν είχε ανακοινώσει στούς δικούς του ότι 
έπρόκειτο νά πάει στή Χάλκη; Δέν τό έγνώριζε επακριβώς ή μητέρα του ή 
άλλοι στενοί συγγενείς του; Ό θειος του Γιάγκος, καί άσθενής, προέτρεπε 
τόν αδελφό του Ήλία νά έφοδιάσει τόν ανεψιό μέ τά απαραίτητα για νά 
συνεχίσει τις σπουδές του μετά τό γυμνάσιο. ’Άρα γιά τό θειο Γιάγκο, τόν 
άμεσο προστάτη καί κηδεμόνα τής οικογένειας τού Χρυσάνθου, άλλά καί 
γιά τό οικογενειακό του περιβάλλον δέν είχε τεθεί ζήτημα εισαγωγής τού 
νεαρού Χρυσάνθου στή Θεολογική Σχολή Χάλκης. ’Ακόμα ή γιαγιά του, 
όταν ό Χρύσανθος έφευγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη τού έδωσε δώρο ένα 
ώραιο δαχτυλίδι μέ μπριγιάντι πού αποτελούσε σύμφωνα μέ τή λαϊκή πα
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ράδοση σύμβολο καί αρραβώνα για τήν οικογενειακή συνέχεια (!Αναμνή
σεις, ο. 25). Καί αν το έγνώριζε ή μητέρα του, γιατί τότε έξεπλάγη τόσο; 
Στις ’Αναμνήσεις του ό Χρύσανθος δέ γράφει επακριβώς τίποτα σχετικό. 
“Ισως να διέφυγε από τή μνήμη του όταν έγραφε τις Αναμνήσεις του.

β) Ό Χρύσανθος, όταν έφθασε στήν Τραπεζούντα ώς μητροπολίτης, 
έγραψε σε ένα του γράμμα πόσο χαμηλό ήταν τό πνευματικό επίπεδο τών 
Ελλήνων τής πόλεως καί τής επαρχίας καί πόση λίγη έφεση υπήρχε γιά 
πνευματικές ενασχολήσεις. Μάλιστα αναφέρει ότι στον πρώτο κιόλας χρό
νο τής άρχιερατείας του ιδρύθηκε καί λέσχη, δπου καί ô ίδιος μίλησε με 
θέμα τήν ελληνική φυλή. Εκεί διάβασε καί στίχους τού Κωστή ΙΊαλαμά, 
χωρίς όμως να αναφέρει τόν ποιητή (γράμμα του προς τήν Πηνελόπη Δέλ
τα, Αλληλογραφία Π. Δέλτα, σ. 415' βλ. Νέα Εστία, δ.π. σσ. 664-665 καί 
1312). ’Αργότερα στήν προσπάθειά του γιά ζωηρότερη πνευματική κίνηση 
στήν πόλη τής Τραπεζούντας ίδρυσε καί εβδομαδιαίο περιοδικό μέ τόν τίτ
λο Οί Κομνηνοί, πού ήταν ποικίλης ύλης άλλά σέ μεγάλο ποσοστό μπο
ρούσε να χαρακτηριστεί φιλολογικό περιοδικό. Τόν ίδιο στόχο, τήν άνοδο 
τού πνευματικού επιπέδου τής Τραπεζούντας, σκόπευε καί ή επιτυχημένη 
πορεία τών έλληνικών σχολείων στον Πόντο καί ’ιδιαίτερα τού περιώνυμου 
Φροντιστηρίου Τραπεζούντας. Εύλογη λοιπόν ή απορία τού αναγνώστη 
τών Αναμνήσεων: Γιατί δ συγγραφέας τους δέν αναγράφει τήν επιτυχημέ
νη αυτή κίνηση καί δράση τών έλληνικών εκπαιδευτηρίων τής Τραπεζούν
τας, καί μάλιστα τού Φροντιστηρίου, ώς προφανή άπόδειξη γιά τά πνευ
ματικά ενδιαφέροντα καί τήν παιδεία τών εκεί Ελλήνων; (Σχετικά γράφει 
ό ίδιος γιά τά σχολεία καί τήν παιδεία στά χρόνια αυτά στήν «Εκκλησία 
Τραπεζοΰντος», σσ. 745-747). "Ας μήν ξεχνάμε ότι όλα σχεδόν τά υπομνή
ματα πού γράφονταν τότε από τις περιοχές τού αλύτρωτου Ελληνισμού 
περιείχαν άπαραιτήτως καί μιά παράγραφο γιά τήν άνθηση έκεΐ τών σχο
λείων καί γενικότερα τής παιδείας. "Ηταν, κατά τή γνώμη όλων, λόγος έγ
κυρος γιά τήν επικράτηση τού Ελληνισμού στις περιοχές εκείνες. Είναι 
καί αυτό μιά παράλειψη, πού οφείλεται, νομίζουμε, στή φυσιολογική λήθη. 
Καί όμως ό Χρύσανθος κατά τήν πρώτη τετραετή παραμονή του στήν 
Τραπεζούντα στά χρόνια 1903-1907 υπήρξε καθηγητής τών Θρησκευτικών 
στό Φροντιστήριο. ’Ακόμα πολλές φορές στις Αναμνήσεις αναφέρει ονό
ματα καθηγητών τού Φροντιστηρίου (Αναμνήσεις, σσ. 39, 42, 89 καί 96, 
όπου ό Χρύσανθος σέ συνάντησή του μέ ανώτατο Τούρκο άξιωματούχο 
αναφέρει τό Φροντιστήριο Τραπεζοΰντος). "Αλλωστε στή διάρκεια τού Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου καί τής ρωσικής κατοχής τουλάχιστον κάθε χρόνο 
έτελεΐτο ειδική τελετή τήν ημέρα τής έορτής τού ’Αγίου Πνεύματος στό 
νάΐδιο τών Άγιων Πάντων τού Φροντιστηρίου, γεγονός πού άναφέρεται 
καί στό περιοδικό Οί Κομνηνοί γιά τά χρόνια τής ρωσικής κατοχής. [Τό 
άγνωστο αυτό στήν ελληνική βιβλιογραφία περιοδικό παρουσιάζεται στις 
σσ. 137-180 τού παρόντος τόμου].
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VII

Μια άλλη μεγάλη κατηγορία παραλείψεων σέ αύτοβιογραψικά κείμενα σαν 
αυτό τοΰ μητροπ. Χρύσανθού είναι εκείνες τίς όποιες ό συγγραφέας, για 
λόγους εμφανείς η για λόγους δυσδιάκριτους από τον αναγνώστη, αφήνει 
να υπάρχουν στό κείμενό του.

α) Τό περιοδικό Οί Κομνηνοί, πού άναφέραμε πιό πάνω, ασφαλώς είχε 
αρκετή κυκλοφορία καί παραδοχή στό αναγνωστικό κοινό, άφοΰ στό εσω
τερικό τού οπισθόφυλλου σέ δύο τεύχη (19 [7.1.1917] καί 21 [4.2.1917]) 
αγγέλλεται ότι τά έσοδα από τή διαχείριση τοΰ περιοδικού θά διατεθούν 
γιά τή συντήρηση βιβλιοθήκης στήν Τραπεζούντα. Καί είναι σημαντικό ότι 
στό περιοδικό αυτό σχεδόν κάθε φορά στήν αρχή τών τευχών αναγράφον
ταν οί ειδήσεις καί τά επίσημα τηλεγραφήματα καί οί προπόσεις τών Ρώ
σων επισήμων μέ τόν διοικούντα τότε τήν περιοχή τής Τραπεζούντας μη
τροπ. Χρύσανθο. Καί όμως τό περιοδικό αυτό δέ μνημονεύεται στις Ανα
μνήσεις τοΰ Χρυσάνθου, παρά μόνον όταν τό 1919 ό μητροπ. Χρύσανθος 
βρίσκεται στήν ’Αθήνα καί επισκέπτεται τό Στέφανο Δραγούμη, πατέρα τού 
Φίλιππου καί τού "Ιωνά Δραγούμη, στον όποιο αφήνει καί ένα σώμα τοΰ 
περιοδικού Οί Κομνηνοί ('Αναμνήσεις, σ. 256). Καί σημειώνουμε ότι, όταν 
αναγράφει τήν πληροφορία αύτή, τήν διατυπώνει χωρίς καμιά πρόσθετη 
επεξήγηση. Γράφει απλώς: «’Έδωσα τήν φωτογραφίαν μου εις τούς φίλους 
καί τό περιοδικόν “Οί Κομνηνοί”».

Στήν περίπτωση αύτή διαβλέπουμε μιά έκ προθέσεως παράλειψη. Τό πε
ριοδικό Οί Κομνηνοί ήταν μιά πνευματική εκδήλωση στήν Τραπεζούντα 
πού κράτησε δύο περίπου χρόνια, πού είχε αναγνωστικό κοινό καί πού 
ήταν προς δίκαιον έπαινον τού ιδρυτή τοΰ περιοδικού μητροπ. Χρυσάν
θου. ’Έτσι πρέπει νά είκοτολογήσουμε γιά ποιο λόγο κατά τή γνώμη μας 
δέν υπήρχε στις ’Αναμνήσεις καμιά άλλη μνεία τού περιοδικού. Νομίζουμε 
ότι είμαστε πολύ κοντά στήν αλήθεια μέ τίς παρακάτω σκέψεις μας:

Ό μητροπ. Χρύσανθος σέ όλη του τή ζωή δέν έκφράστηκε σέ γραπτό ή 
σέ λόγο του ύπέρ μιας πολιτικής παρατάξεως. Βέβαια ήταν μέσα στό ιδεο
λογικό πλαίσιο τού Οικουμενικού Πατριαρχείου νά μήν άντιτίθεται στήν 
έθνική πολιτική τής κυβερνήσεως τών ’Αθηνών. Πράγματι, στις αρχές τοΰ 
1919, είχε πάει στό Βατούμ γιά νά πάρει τό πλοίο πού θά τόν μετέφερε 
στό Παρίσι στή Συνδιάσκεψη Ειρήνης. Εκεί, σέ δείπνο πού τοΰ παρέθε
σαν, ένας συνδαιτυμόνας έκανε πρόποση ύπέρ τοΰ βασιλέα Κωνσταντίνου, 
πού είχε τότε απομακρυνθεί άπό τό θρόνο. Ό Χρύσανθος λοιπόν στή δική 
του πρόποση άντέτεινε: «... ό Θεός, όστις προστατεύει πάντοτε τήν Ελλά
δα, άνήγειρε νέον ηγέτην, τόν Ελευθέριον Βενιζέλον, όστις είς κατάλληλον 
καιρόν άνέλαβε τήν ηγεσίαν καί έστρεψεν όλοκλήρως τήν Ελλάδα προς
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τούς Συμμάχους καί ήδη ώς νικηταί μετέχομεν της νίκης καί προτείνω να 
προπίωμεν υπέρ τού Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου» (!Αναμνήσεις, 
σσ. 185-186).

Εντούτοις, επαναλαμβάνω, δέν έξέφρασε τοποθέτησή του σέ πολιτική 
Ιδεολογία σέ κανένα χρονικό διάστημα. Είναι σήμερα γνωστό ότι ανήκε 
στήν ’Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως, πού είχε ιδρυθεί άπό τον ’Αθανά
σιο Σουλιώτη Νικολάίδη καί τον ’Ίωνα Δραγούμη. Οί δύο Ιδρυτές πρέ
σβευαν ότι μπορούσε ο Ελληνισμός τού οθωμανικού κράτους μέ τήν ανω
τερότητα, τήν οικονομική, κοινωνική, πολιτική καί άλλη πού τόν διέκρινε, 
νά μήν επιζητεί τόν ακρωτηριασμό ή διαμελισμό τού τουρκικού κράτους 
άλλά τόν εκσυγχρονισμό του καί τήν ενδυνάμωσή του ώς μιας ανατολικής 
αύτοκρατορίας. Μέσα σ’αυτήν όμως οί χριστιανικές ελληνικές καί άλλες 
μειονότητες θά άπήλαυαν δικαιώματα ίσα μέ αύτά των μωαμεθανών Τούρ
κων (βλ. Άθ. Σουλιώτης Νικολαΐδης, Όργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, 
επιμέλεια Θ. Βερέμης-Κ. Μπούρα, 1984). [Για τό ζήτημα αυτό τού ιδεολο
γικού πλαισίου τού μητροπ. Χρυσάνθου αναμένεται δημοσίευση ιδιαίτερης 
μελέτης μας].

Ή μόνη λοιπόν φορά κατά τήν όποια ô Χρύσανθος φανέρωσε τις προ
τιμήσεις του ήταν όταν στό περιοδικό Οί Κομνηνοί παρουσίασε τις εντυ
πώσεις τού "Ιωνά Δραγούμη για τόν ’Ιωακείμ Γ' (τεύχ. 15) καί όταν άνα- 
δημοσίευσε (τεύχη 8 καί 9) άπό τό περιοδικό τού "Ιωνά Δραγούμη Πολιτι
κή Έπιθεώρησις τις συνεδριάσεις τής ελληνικής Βουλής τού Μάίου 1916 
όπως καί τήν Εξωτερική καί Εσωτερική ’Επιθεώρηση τού ίδιου περιοδι
κού τού ’Ιουνίου 1916. Στις δημοσιεύσεις αύτές ό "Ιων Δραγούμης, βου
λευτής, άντιτίθεται στις τότε ελληνικές κυβερνήσεις. Βέβαια ό μητροπ. 
Χρύσανθος προκειμένου νά δημοσιεύσει κάθε φορά τά κείμενα αύτά γρά
φει πολλά επαινετικά για τόν πολιτικό "Ιωνά Δραγούμη. ’Ασφαλώς ή πο
λιτική αύτή εκδήλωση καί ή έκφραση τής συμπορεύσεως τού Χρυσάνθου 
μέ τόν "Ιωνά Δραγούμη ήταν ένα σημείο, τό οποίο ό Χρύσανθος δέ θεώ
ρησε ορθό. "Οχι διότι δέν πίστευε στήν πολιτική ιδεολογία τού Δραγούμη, 
αλλά διότι άφέθηκε νά τήν έκφράσει δημοσία καί έπισήμως. Νομίζουμε ότι 
αύτό τό γεγονός παρότρυνε τό Χρύσανθο νά μή μνημονεύσει τήν έκδοση, 
τήν κυκλοφορία καί τήν παροδοχή τού περιοδικού Οί Κομνηνοί άπό τό 
αναγνωστικό κοινό, νά μνημονεύσει όμως απλά τήν προσφορά τού περιο
δικού μόνο στήν οικογένεια Δραγούμη καί σέ κανέναν άλλον.

β) Σχεδόν παρόμοιος είναι ό λόγος, για τόν οποίο οί ’Αναμνήσεις τε
λειώνουν, γιά νά μήν πώ διακόπτονται εκ προθέσεως, μέ τήν προσφώνηση 
τού Χρυσάνθου στή συγκέντρωση τού Lambeth Palace, πού είχε όργανώσει 
ό αρχιεπίσκοπος τού Canterbury καί όπου ήταν προσκεκλημένος καί ό Βε- 
νιζέλος. Αυτά συνέβαιναν, όπως γράφει ό μητροπ. Χρύσανθος, «τόν ’Απρί
λιο» τού 1920. Μετά τήν τελετή ό Βενιζέλος προσκαλεΐ τό Χρύσανθο νά 
μή χρησιμοποιήσει τό αυτοκίνητό του άλλα νά άναχωρήσουν μαζί μέ τό
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δικό του. Και στο τέλος τών ’Αναμνήσεων ô Βενιζέλος μέσα στο αυτοκί
νητο υπό τύπον έρωτήσεως αποτείνεται στο Χρύσανθο σχετικά μέ τον Ελ
ληνισμό τού 1920, μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους καί τον Α' Παγκό
σμιο πόλεμο καί τη μείωση καί μετατόπιση τού έξωελλαδικοΰ αλύτρωτου 
Ελληνισμού, καί λέει: «Τό πρόγραμμα τού φίλου σας "Ιωνος Δραγούμη... 
νομίζετε ότι ήτο δυνατόν να έφαρμοσθή;». Καί ό Χρύσανθος άπαντά ότι 
«τό πρόγραμμα τού φίλου μου "Ιωνος Δραγούμη βεβαίως προ των Βαλκα
νικών πολέμων ήδύνατο να έφαρμοσθή εύκολώτερον». Ό Χρύσανθος, περι- 
γράφοντας τό δεύτερο ταξίδι του στή Δυτική Ευρώπη (Φεβρουάριος έως 
Μάιος τού 1920) (’Αναμνήσεις, σσ. 285-286), βάζει τέλος στις ’Αναμνήσεις 
μέ τήν όμολογία καί τή δήλωση ότι πίστευε καί πιστεύει τό 1920 (γεγονός 
γνωστό καί στο Βενιζέλο από πολύ πιό πριν) στις ιδέες τού "Ιωνά Δρα
γούμη.

γ) Τό περίεργο είναι ότι στις έξι σελίδες 280-286 ό Χρύσανθος άφη- 
γειται μερικές λεπτομέρειες τού ταξιδιού αυτού καί διηγείται μόνο τή συ
νάντησή του μέ τό Γάλλο πολιτικό Jules Cambon. Ό φιλέλληνας αυτός πο
λιτικός, πού υποστήριζε πάντα τις ελληνικές θέσεις, μέ φανερή λύπη όμο- 
λογεΐ πώς τώρα είναι πλέον ô μόνος πού τις υποστηρίζει. Καί όμως τό 
ταξίδι περιλάμβανε καί άλλες συναντήσεις καί άλλα γεγονότα. ’Από αυτά 
τό πιό σημαντικό ήταν αύτό πού θά συνέβαινε στό τέλος τού μηνάς ’Απρι
λίου (18-25 ’Απριλίου 1920) στή Συνδιάσκεψη τού Σαν Ρέμο. Εκεί άποφα- 
σίστηκαν άπό τις Μεγάλες Δυνάμεις οί όροι τής συνθήκης τών Σεβρών (θά 
υπόγραφε! ή συνθήκη αύτή στις 10 Αύγούστου τού 1920) χωρίς καμιά απο
λύτως μνεία τού Πόντου καί τής αυτονομίας του ή άλλων διευθετήσεων 
τής περιοχής. Ό Χρύσανθος δέν αναγράφει ούτε τό ταξίδι στό Σαν Ρέμο 
ούτε καί τήν έπάνοδό του στήν ’Αθήνα καί Κωνσταντινούπολη. Τό ξέρου
με άπό άλλες πηγές (γράμμα τού Κ. Κωνσταντινίδη 23/6.5.1920 άπό τή 
Μασσαλία, βλ. Θ. Θεοφύλακτος, Γύρω στήν άσβεστη Φλόγα, σ. 279). Άπό 
γράμμα τής αντιπροσωπείας τού ’Εθνικού Συμβουλίου τού Βατούμ στις 
31.7.1920 μαθαίνουμε (Θεοφύλακτος, Φλόγα, σσ. 284-285) ότι ό κύκλος γύ
ρω άπό τό Χρύσανθο προσπαθούσε να άποσείσει τις έντονες κατηγορίες 
πού τού άπηύθυναν οί ποντιακές όργανώσεις για τήν αποτυχία τού πον
τιακού ζητήματος. Καί αυτό ιδιαιτέρως μετά τις δηλώσεις τού Βενιζέλου 
στή Βουλή (30 ’Απριλίου 1920) για τή συνθήκη τού Σαν Ρέμο καί τήν 
άρθρογραφία τού "Ιωνά Δραγούμη στήν Πολιτική ’Επιθεώρηση (4.7.1920), 
όπου αντιμετώπιζε τελείως αρνητικά τήν πολιτική τής κυβερνήσεως Βενιζέ
λου στό ποντιακό πρόβλημα. Οί ποντιακές όργανώσεις κατηγορούσαν τό 
μητροπ. Χρύσανθο ότι αύτός έδωσε στό Δραγούμη έγγραφα καί πληροφο
ρίες γιά να γράψει τό άρθρο (Θεοφύλακτος, Φλόγα, σ. 289). Τέλος —καί 
αυτό δείχνει τήν πλήρη αποτυχία τής ποντιακής αντιπροσωπείας στό Σαν 
Ρέμο— ή Διάσκεψη ούτε καν νά ακούσει δέχθηκε τήν άντιπροσωπεία αύτή.

Νομίζω ότι ή αυτογνωσία τού Χρυσάνθου καί ή έπίγνωση δτι υπείχε
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καί αυτός ό ίδιος ευθύνη στην άποτυχία αυτή (βλ. τήν ίδια όμολογία στις 
τελευταίες τέσσερις σελίδες του πολυσέλιδου έργου του «Ή Εκκλησία 
Τραπεζοΰντος», όπου κατηγορεί τήν υποκρισία των Δυτικών Δυνάμεων 
καί των ΗΠΑ απέναντι στον Ελληνισμό καί τα δίκαιά του), καί Ιδιαιτέ
ρως, επειδή δέν ήθελε να καταγράψει τήν άντίθεσή του μέ τήν επίσημη πο
λιτική τής κυβερνήσεως Βενιζέλου, έγραψε, νομίζουμε, τό 1948 τις λίγες 
εκείνες σελίδες για τό δεύτερό του ταξίδι στη Δύση καί ετελείωσε έτσι 
απότομα καί χωρίς λογική συνέχεια τίς Αναμνήσεις του, όπως τις άφησε 
τό 1948.

δ) ’Ακόμα υπάρχει μια παράλειψη σημαντική για τό χώρο τού Πόντου, 
πού αντιμετώπιζε διαρκώς άπό μέρους τών Ποντίων έξω του Πόντου μια 
συνεχή σειρά προτάσεων γιά στρατιωτική δράση: Ό ελληνικός Πόντος 
μπορεί καί πρέπει νά προσπορισθεΐ τήν ελευθερία του καί τήν αύτονομία 
του μέ τίς δικές του δυνάμεις, δηλαδή νά οργανωθεί στρατιωτικά καί νά 
εκδιωχθούν οί Τούρκοι άπό τμήματα εντόπια αντάρτικά καί άπό μονάδες 
οργανωμένες μακράν τού Πόντου (’Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νότιος Ρωσία, 
Καύκασος).

Ήταν ένα σχέδιο πού συνεχώς πρόβαλλε ό Γερμανός Καραβαγγέλης, 
μητροπολίτης Άμασείας καί παλαιότερα, κατά τό μακεδονικό άγώνα στή 
Μακεδονία, μητροπολίτης Καστοριάς. ’Επιζητούσε μέ επιμονή νά οργανω
θούν αντάρτικά σώματα (όμοια μέ εκείνα τού μακεδονικού άγώνα) καί 
προσπαθούσε νά πείσει τήν ελληνική κυβέρνηση τού Βενιζέλου νά συναινέ- 
σει σ’αύτό τό σχέδιο.

"Ομως ό μητροπ. Χρύσανθος, ό όποιος προσπαθούσε νά συγκρατήσει 
τήν άγριότητα τών Τούρκων μακριά άπό τό ποίμνιό του στή μητρόπολη 
τής Τραπεζούντας (καί εν μέρει τό επέτυχε σώζοντας πολλές οικογένειες 
άπό τήν ταλαιπωρία τής εξορίας καί τήν άγριότητα τών Τούρκων), κάθε 
φορά μέ πλήρη έξουσιοδότηση προσωπικά τού Βενιζέλου τηλεγραφούσε 
καί έγραφε νά μήν προβοΰν σέ καμιά ενέργεια πού θά έθετε σέ κίνδυνο 
έξοντώσεως τόν ελληνικό πληθυσμό τής επαρχίας Τραπεζούντας. (Πολλές 
άναφορές στό ζήτημα αύτό βλ. στό έργο Θεοφύλακτος, Φλόγα, σσ. 134, 
138, 139 κ.ά., ιδιαιτέρως όμως σ. 181, όπου ό μητροπ. Άμασείας Γερμανός 
Καραβαγγέλης θέτει καί πάλι τό ζήτημα τής στρατιωτικής όργανώσεως τού 
Πόντου καί τής παρεμβάσεως μέ έξωθεν βοήθεια στά μικρά άνταρτικά σώ
ματα τών Ποντίων. Ό Χρύσανθος όμως, χωρίς νά αναφέρεται όνομαστί 
στον Άμασείας, τηλεγραφεί τήν κατηγορηματική άντίθεσή του καί άρνησή 
του γιά παρόμοιες ενέργειες). Καί ενώ πολλές φορές έτέθη τό πρόβλημα 
αύτό τού άντάρτικου καί τής άνακηρύξεως ελεύθερου Πόντου μέ στρατιω
τικά μέσα, εντούτοις ό Χρύσανθος δέν άναφέρει στις ’Αναμνήσεις του τί
ποτα τό σχετικό, τουλάχιστον ρητά. Βέβαια παραλείπει νά άναφέρει τίς 
πρωτοβουλίες τού Γερμανού Καραβαγγέλη, άλλά καί αύτόν τόν ίδιο όνο
μαστί γιά τήν προβολή τού προβλήματος τού άντάρτικου στον Πόντο μετά
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το 1917. (Ό ίδιος ό Γερμανός Καραβαγγέλης στα απομνημονεύματά του 
πού δημοσιεύτηκαν σέ τρεις συνέχειες στην εφημερίδα Καθημερινή 
[16.8.1982, 22/23.8.1982 καί 29/30.8.1982] καί στή δεύτερη συνέχεια γράψει 
πώς στο τέλος τού 1918 ήταν στην Τραπεζούντα καί μαζί μέ τον μητροπο
λίτη Τραπεζοΰντος Χρύσανθο συνέταξαν υπόμνημα προς τούς Συμμάχους 
για τήν άνεξαρτησία τού Πόντου. Τό έγγραφο αύτό τό έστειλαν μέ έμπιστο 
πρόσωπο άπό τήν Άμισό στον 'Έλληνα άρμοστή στην Κωνσταντινούπολη. 
Ό μητροπ. Χρύσανθος στις ’Αναμνήσεις δεν τό άναφέρει αύτό. (Πολλές 
μνείες τών ένεργειών τού Άμασείας Γερμανού Καραβαγγέλη καταγράφον
ται στό βιβλίο Θεοφύλακτος, Φλόγα, όπως καί στην ερευνητική (όχι όμως 
πλήρη) καί πρώτη γιά τό ίδιο θέμα επιστημονική εργασία τού Χρήστου 
Άνδρεάδη, «'Ιστορικό σχεδίασμα τής δράσεως τών Ελλήνων άνταρτών τού 
Πόντου (1914-1922)», ΆρχεΙον Πόντον 44 (1993), σσ. 155-301). Καί αύτό, 
όπως καί τα σχετικά μέ τό άντάρτικο τού Γερμανού Καραβαγγέλη, παρα- 
λείπονται στό αύτοβιογραφικό άφήγημα τού Χρύσανθού.

Άλλα καί στήν «Εκκλησία Τραπεζούντος» παρατηρούμε τήν ίδια παρά
λειψη: ενώ ό Χρύσανθος παραπέμπει στά μελετήματα τού Ί. Μηλιόπουλου 
καί τού ’Ισραήλ Βασιλειάδη, πού είχαν δημοσιευθεϊ στό περιοδικό Οί Κο- 
μνηνοί, άποφεύγει νά πράξει τό ίδιο καί γιά τόν ’Ιωάννη Κάλφογλου, άν 
καί αύτό έπρεπε νά γίνει όπωσδήποτε τουλάχιστον γιά πέντε άπό τις μελέ
τες τού ερευνητή, τις δημοσιευμένες στά τεύχη 11, 12, 14, 19, 20 τού πε
ριοδικού.

Ό Ί. Κάλφογλου, τό σημειώνουμε, κατά τό διάστημα τής ρωσικής κα
τοχής παρέμενε στήν Τραπεζούντα καί έδωσε συνεργασίες του στό περιο
δικό Οί Κομνηνοί, έκανε μάλιστα καί διάλεξη στή λέσχη τής Τραπεζούν- 
τας. Πριν οί Τούρκοι άνακαταλάβουν τήν Τραπεζούντα τό Φεβρουάριο τού 
1918 άναχώρησε γιά τή Ρωσία όπως καί ό Θ. Θεοφύλακτος —βλ. Θεο
φύλακτος, Φλόγα, σ. 45— καί πολλοί άλλοι. Έκει τόν συναντούμε τό 1919 
νά είναι ένας άπό τούς άντιπροσώπους τών Ποντίων τού Αίκατερινοντάρ 
καί τής Άμασείας. Τό Μάιο τού 1919 παίρνει μέρος στό γενικό συνέδριο 
τών Ποντίων στό Βατούμ. Συμμετείχε ένεργά στις έργασίες τής κεντρικής 
αύτής όργανώσεως καί πολλές φορές εκφράστηκε κατά τών ένεργειών τού 
Χρυσάνθου γιά τό ποντιακό ζήτημα. Ήταν στις άντιλήψεις του γιά τήν 
αύτονομία τού Πόντου ριζοσπαστικός, καί μάλιστα στις 6.7.1919 είχε τήν 
άποψη ότι έπρεπε νά δημιουργηθει άνεξάρτητος Πόντος, άκόμα καί άν τά 
άντίποινα τών Τούρκων στον ελληνικό πληθυσμό τής Τραπεζούντας μπο
ρούσαν νά ήσαν σκληρά —άποψη τελείως άντίθετη μέ τή γνώμη τού Χρυ
σάνθου (Θεοφύλακτος, Φλόγα, σ. 141).

"Ετσι πολύ πιθανόν προσωπικοί λόγοι δέν έπέτρεψαν τήν άναγραφή 
τών μελετών τού Κάλφογλου στήν τεκμηρίωση τών σχετικών θεμάτων στήν 
«Εκκλησία Τραπεζοΰντος». Έχουμε λοιπόν καί στήν περίπτωση αύτή μία 
εκ προθέσεως παράλειψη όπως καί στις :Αναμνήσεις. Έκει ή άντίθεση τού
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Χρύσανθού προς πρόσωπα δεν καταγραφόταν πάντα. Ό χαρακτήρας του 
μητροπ. Χρυσάνθου δέν του έπέτρεπε, παρά μόνο σέ σπάνιες περιπτώσεις, 
να έχει στις Αναμνήσεις ακούσιες παραλείψεις. Ό Χρύσανθος τις πιο 
πολλές φορές στά γραπτά του προτιμούσε νά αποσιωπήσει τα πρόσωπα 
αυτά παρά νά τα ονομάσει καί νά τα κατακρίνει.

Σχετικά δμοια είναι καί ή παράλειψη αναφοράς τού Ποντίου γιατρού 
Θ. Κ. Θεοφυλάκτου: ό γιατρός συνεργάστηκε στήν Τραπεζούντα μέ τό Χρύ
σανθο για τά κοινοτικά ζητήματα μέχρι λίγο πριν άπό τό τέλος τής ρωσι
κής κατοχής (Φεβρουάριος 1918), οπότε αναχώρησε μέ τήν οίκογένειά του 
για τό Βατούμ. Στήν προσπάθεια γιά μιά πνευματικότερη Τραπεζούντα 
προτείνει στο Δεσπότη τήν ίδρυση καί τή χρηματοδότηση ενός περιοδικού 
(Θεοφύλακτος, Φλόγα, σ. 45). Ό Χρύσανθος τό αποδέχεται καί γιά ένα 
χρόνο (29.5.1916 - 28.5.1917) έκδίδεται τό περιοδικό Οί Κομνηνοί. Στο 
έξώφυλλο έγραφε Έβδομαδιαΐον περιοδικόν ίδρυθέν υπό τής Α.Σ. τοϋ Μη
τροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου. Ό Χρύσανθος απο
σιωπά τελείως καί τόν έμπνευστή καί τό χρηματοδότη τής έκδόσεως τού 
περιοδικού Θ. Κ. Θεοφύλακτο. [Βλ. στή μελέτη μας γιά τό περιοδικό σ. 
141 τού παρόντος τόμου.]

ε) Τέλος, γιά νά μήν άπαριθμώ πολλές άλλες παραλείψεις, αναφέρω ότι 
πριν αρχίσουν τά επαναστατικά γεγονότα στή Ρωσία, ό Χρύσανθος έστειλε 
στή Μόσχα τόν έμπιστό του Νικόλαο Λεοντίδη, συνεργάτη καί συναγωνι
στή του στήν ’Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως. Έκει ό απεσταλμένος ήρθε 
σέ επαφή μέ τόν "Ελληνα πρέσβυ Κακλαμάνο καί ζήτησε άπό τήν τσαρική 
ρωσική κυβέρνηση μέ τήν εγγύησή της καί μέ τήν παρουσία της νά προσ- 
δώσει στον Πόντο μιά αυτονομία χωρίς τουρκική διοίκηση καί έποπτεία. 
Αύτά άναφέρονται ρητά άπό τό Νικόλαο Λεοντίδη τό 1920 στήν Εθνοσυ
νέλευση των Ποντίων στό Βατούμ, όπως καταγράφει στό βιβλίο του ô Κ. 
Θεοφύλακτος (Φλόγα, σ. 157). Καί όμως αυτά δέν άναγράφονται στις 
Αναμνήσεις.

Αυτές είναι μερικές άπό τις ηθελημένες καί ακούσιες παραλείψεις τού 
συγγραφέα τών !Αναμνήσεων.

VIII

Ια) "Ετσι τώρα μπορούμε νά έντοπίσουμε κάπως περισσότερο καθοριστικά 
τό αύτοβιογραφικό άφήγημα τού Χρυσάνθου: Κατά τή γνώμη μας ό Χρύ
σανθος δέν είχε μέχρι τό 1948 υλοποιήσει στό σύνολό της μέ ένα όποιοδή- 
ποτε κείμενο τή συγγραφή μιάς αυτοβιογραφίας του, όπως περίπου παρου
σιάζεται έντυπη σήμερα. Έκτος άπό σημειώσεις, ό μητροπολίτης είχε στό 
άρχεΐο του έγγραφα όπως καί εκθέσεις γιά ζητήματα, γιά τήν επίλυση τών 
οποίων είχε ό ίδιος έργασθεί. ’Ακόμα τό 1948 ώς υλικό γιά τήν αύτοβιο-
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γραφία του είχε καί ένα συνεχές ημερολόγιο πού κάλυπτε τήν περίοδο τού 
πρώτου ταξιδιού του στη Δύση μέ πρόσκληση τού Βενιζέλου για τή Συν
διάσκεψη Ειρήνης τού 1919. Οί ημερολογιακές αυτές καταγραφές ήταν, 
εκτός άπό εκείνες πού ό μητροπ. Χρύσανθος μετέτρεψε σέ συνεχή λόγο 
(περιλαμβάνουν τό ταξίδι του άπό τήν Τραπεζούντα στή Μασσαλία, Παρί
σι μέχρι τις 14 ’Ιουλίου), περίπου ίδιες μέ αυτές πού σήμερα διαβάζουμε 
στις :Αναμνήσεις. Καταγράφουν γεγονότα μετά τίς 14 ’Ιουλίου 1919 μέχρι 
τήν επάνοδό του στήν Τραπεζούντα. Έτσι, όσο κείμενο τών ’Αναμνήσεων 
ό μητροπολίτης ήταν δυνατόν να γράψει, τό έγραψε σέ συνεχή λόγο τό 
1948. Συνέτασσε λοιπόν τίς 5Αναμνήσεις του τό 1948 μέ βάση τίς προσω
πικές αναμνήσεις, τα έγγραφα, τίς προσωπικές σημειώσεις καί Ιδίως τήν 
αφήγηση τής δράσεώς του (κατά τήν περίοδο 1903-1907, καί ειδικότερα 
κατά τήν περίοδο μετά τό 1914 μέχρι τό 1922), πού είχε δημοσιευτεί τό 
1933 στήν «’Εκκλησία Τραπεζοΰντος», σ. 745 μέχρι τέλος. Έγνώριζε πολύ 
καλά ότι τό κείμενο αύτό θά τεκμηρίωνε τό βίο καί τή δράση του. ’Όταν 
έγραφε σέ συνεχή λόγο τό αύτοβιογραφικό του κείμενο καί όταν αντέγρα
φε μετά άπό σχετικά μικρή ή μεγαλύτερη επεξεργασία τού ημερολογίου του 
τά γεγονότα τής δράσεώς του, είχε πάντοτε πλήρη έποπτεία καί έλεγχο 
τών γραφομένων. Καί αύτό είναι πολύ πιθανόν ή αίτια, για τήν οποία δέν 
προχώρησε τό συνεχή λόγο μετά τίς 14 ’Ιουλίου 1919. Ή υγεία, πιθανώς, 
όπως άναφέρεται στις προηγούμενες σελίδες, δέν τού έπέτρεπε πλήρως να 
ελέγξει τό νέο κείμενο πού θά έγραφε. Γι’αύτό προτίμησε να καταγράψει 
μέ μικρή ή μεγαλύτερη επεξεργασία τά ημερολογιακού χαρακτήρα κείμενά 
του. Προσέθεσε άκόμα τίς έξι σελίδες στό τέλος τών :Αναμνήσεων (γιά τό 
δεύτερο ταξίδι του στή Δύση μέ πρόσκληση τού Βενιζέλου). Οί σελίδες 
αύτές μόνο κατ’ επιλογήν αφηγούνται ορισμένες λεπτομέρειες καί όρισμένα 
γεγονότα, χωρίς όμως νά καταγράφουν τό ούσιαστικό καί σημαντικό γιά 
τήν υπόθεση τού Πόντου, τή Συνδιάσκεψη τού Σαν Ρέμο, όπου τό πον
τιακό ζήτημα είχε ναυαγήσει όριστικά.

1β) Τό χαρακτήρα τόν αύτοβιογραφικό στό κείμενο τού Χρυσάνθου τόν 
τονίζει ιδίως στις περιόδους μετά τό 1914 ή παράθεση έπίσημων εγγράφων 
(επιστολές έπίσημων προσώπων καί απαντήσεις τού μητροπ. Χρυσάνθου). 
Μέ αυτά ό Χρύσανθος δικαιολογεί τή συμπεριφορά του καί τή δράση του. 
Έτσι παραθέτει στό ελληνικό κείμενο τίς επίσημες επιστολές τού Βεχήπ 
Πασά, πού τόν εξουσιοδοτούσαν νά διοικήσει αύτός, ό μητροπ. Χρύσαν
θος, τήν έπαρχία Τραπεζούντας, όπως καί επιστολές Ρώσων επισήμων καί 
προσφωνήσεις τών ίδιων προσώπων γιά τό ίδιο θέμα καί γιά άλλα συναφή 
προς τόν πόλεμο. Ό αναγνώστης διαβάζοντας τά δικαιολογητικά αυτά έγ
γραφα πρέπει νά πεισθει γιά τήν αμερόληπτη πολιτική διοίκηση τού Χρυ
σάνθου καθώς καί γιά άλλα θέματα γιά τά όποια παρατίθενται επίσημα 
κείμενα.

1γ) Πρέπει ώς τελευταίο σημείο τών παρατηρήσεών μας νά τονίσουμε
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ότι ό ευαίσθητος συναισθηματικός κόσμος τοΰ μητροπ. Χρύσανθού (βλ. τή 
μεγάλη καί αξιοπρεπή φιλία του μέ τήν Πηνελόπη Δέλτα, όπως φαίνεται 
από τα γράμματά του στήν :Αλληλογραφία Πηνελόπης Δέλτα, σσ. 413-435, 
καί τή στενή φιλική του σχέση μέ τόν ποιητή Κ. Χατζόπουλο, Νέα Εστία, 
δ.π.), παρ’όλη τήν αυτοκυριαρχία του, αναδύεται κάθε τόσο στο κείμενο 
πού μάς έχει αφήσει.

2α) Καί τώρα άς προχωρήσουμε στήν αξιολόγηση καί ας εξετάσουμε 
ποια καί πόση βοήθεια δίνουν οί σελίδες τού άφηγήματος στον ερευνητή 
για νά σχεδιάσει τό βίο καί τή δράση τού μητροπ. Χρυσάνθου. Μάς δίνει 
στις "Αναμνήσεις του μιά παράσταση τού εαυτού του πολύ διαφορετική 
από εκείνην πού μέχρι καί σήμερα όλοι σχεδόν έχουμε για τό μητροπολίτη 
Χρύσανθο αρχιεπίσκοπο ’Αθηνών:

Μάς παρουσιάζει τόν λεπτοκαμωμένο καί συναισθηματικό νέο, τόν σω
ματικά όχι τόσο εύρωστο άλλα μέ ισχυρή θέληση καί αποφασιστικότητα. 
Στα χρόνια τών σπουδών του στή Χάλκη, όπου κάθε χρόνο είχε παναρι- 
στεία, μόνος του έμαθε αρκετά καλά γαλλικά καί γερμανικά. 'Όταν άπο- 
φοίτησε από τή Σχολή Χάλκης καί έφτασε στήν Τραπεζούντα, έδειξε μέ τις 
ένέργειές του, παρά τό νεαρόν τής ήλικίας του (ήταν 22-23 ετών), μιά τόλ
μη καί μιά ευθυκρισία σπάνια για άτομο τέτοιας ήλικίας. ’Αντιμετώπισε 
μιά πολιτική διοίκηση τών Τούρκων επικίνδυνη, επίφοβη καί χωρίς εν
δοιασμούς. Μάς παρουσιάζει, σέ αντίθεση μέ τήν εικόνα, πού όλοι σχεδόν 
είχαμε, τοΰ υπερσυντηρητικού καί αντίπαλου κάθε προοδευτικής κινήσεως 
μέσα στήν κοινωνία, στήν Εκκλησία καί στό ελληνικό έθνος, τό Χρύσανθο 
Φιλιππίδη, νεαρό νά φοιτά στα πανεπιστήμια τής Γερμανίας καί ’Ελβετίας· 
νά άποδέχεται αρκετές από τις προοδευτικές ιδέες (γιά τό δημοτικισμό, 
γιά τήν ποίηση, γιά τή λογοτεχνία, γιά τήν κοινωνία καί τα κοινωνικά 
προβλήματα)· νά είναι ύπέρμαχος τής μεταρρυθμίσεως στήν Εκκλησία 
(’Αναμνήσεις, σσ. 248-249, 252)· νά πιστεύει στήν πάλη τών εθνών γιά κά
θε μορφής ελευθερία. Περισσότερο άποφασιστικός καί τολμηρός υπήρξε 
στις μετέπειτα περιόδους τής ζωής του καί όταν έγραφε τά άρθρα στήν 
Εκκλησιαστική Αλήθεια καί όταν αντιμετώπιζε κατά τή διάρκεια τοΰ τε
τράχρονου πολέμου στήν Τραπεζούντα Τούρκους καί Ρώσους καί όταν συ
ναντούσε άνώτατες προσωπικότητες τού πολιτικού κόσμου τής Entente 
(Συνεννοήσεως) καί τών ΗΠΑ. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονίσουμε τήν άμεμ
πτη στάση τοΰ Χρυσάνθου άπέναντι στον ’Ελευθέριο Βενιζέλο. Ήταν σέ 
όλη τή διάρκεια τής συνεργασίας τους τελείως νομιμόφρων, καίτοι ό ίδιος 
—πράγμα πού ήταν γνωστό καί στό Βενιζέλο— συμπορευόταν μέ τις ιδέες 
καί τά ιδανικά τοΰ "Ιωνά Δραγούμη ( Αναμνήσεις, σσ. 285-286). Καί ό Βε- 
νιζέλος, άπό τήν πρώτη στιγμή πού ήρθαν σέ επαφή στό Παρίσι καί συ
νεργάστηκαν, τοΰ έδειξε πλήρη εμπιστοσύνη καί τόν θαύμαζε γιά τις τερά
στιες γνώσεις του καί τήν ευθυκρισία του ( Αναμνήσεις, σσ. 192, 211). Ό
ταν οί ποντιακές όργανώσεις κατηγορούσαν τό Χρύσανθο γιά τούς χειρι
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σμούς του στο ποντιακό ζήτημα, ό Βενιζέλος δέν έπαυε να τούς λέει ότι ό 
μοναδικός τους εκπρόσωπος γι’αυτόν ήταν ό μητροπ. Τραπεζοΰντος (Θεο
φύλακτος, Φλόγα, σε πολλές σελίδες γίνεται αναφορά στό θέμα αύτό, 
Ιδίως όμως στή σ. 265, όπου ό Βενιζέλος διακηρύσσει ότι ό Χρύσανθος 
είναι «ό αρχηγός καί ή διευθύνουσα κεφαλή των Ποντίων»).

2β) Βέβαια οί 'Αναμνήσεις δίνουν περισσότερο τίς εξωτερικές κινήσεις 
καί ένέργειές του καί άπό αύτές μόνον εκείνες πού προωθούσαν κάθε φο
ρά τό σκοπό τής δράσεώς του. "Ομως μέ αύτές ό άναγνώστης κερδίζει μια 
πρώτη παράσταση των γεγονότων πού, άν καί υποκειμενική καί προσωπι
κή, δέν άντιτίθεται διαμετρικά στήν άλήθεια. Βέβαια χρωματίζονται άπό 
τόν κόσμο καί τίς ιδέες τού συγγραφέα. 'Ορισμένες σελίδες τού αύτοβιο- 
γραφικοΰ άφηγήματος μπορούν να χαρακτηρισθούν ώς άμεσες, μοναδικές 
καί πολύτιμες, μαρτυρίες γιά τά γεγονότα:

— Ή προτεινόμενη άπό έπίσημους Ρώσους ειρήνη προς την Τουρκία. 
Ή πρόταση αύτή γίνεται μέ άνταλλαγή επιστολών προς τό Χρύσανθο καί 
μέ επιστολή τού Χρύσανθού προς τόν Τούρκο στρατηγό διοικητή τής περι
φέρειας τού Πόντου-Καυκάσου (!Αναμνήσεις, σσ. 133-141).

— Οί συναντήσεις καί συνεντεύξεις, πού ό Χρύσανθος είχε μέ επίσημα 
τής Συνδιασκέψεως τής Ειρήνης άνώτατα πρόσωπα, μέ θέμα τή δικαίωση 
τών έλληνικών αιτημάτων καί μάλιστα τού ελληνικού Πόντου (’.Αναμνή
σεις, σσ. 193-226). Είναι καί οί σελίδες αύτές μιά επιπλέον μαρτυρία τής 
άλλοπρόσαλλης πολιτικής τών Μεγάλων Δυνάμεων άπέναντι στή σύμμαχο 
καί νικήτρια τότε Ελλάδα. Ή συμπεριφορά αύτή, όταν άποδείχθηκε (πολύ 
γρήγορα, μέσα σέ λίγους μήνες τού 1919) πόσο υποκριτική καί πόσο άδικη 
ήταν γιά τόν Ελληνισμό καί γιά τίς διεκδικήσεις του, ώθησε τό Χρύσανθο 
νά γράψει τίς τελευταίες σελίδες (777-782) στήν «Εκκλησία Τραπεζοΰν
τος», πού φανέρωναν τήν πικρή άπογοήτευσή του, διότι τόσο πολύ έπίστε- 
ψε στις δηλώσεις καί στις διαβεβαιώσεις τών ισχυρών καί τόσο πολύ σέ 
μικρό χρονικό διάστημα αύτές άποδείχθηκαν υποκριτικές καί άναληθεϊς.

— Πηγή άκόμη ιστορίας καί ίσως μοναδική είναι καί οί σελίδες, όπου 
περιγράφεται ή επίσκεψη τού Χρυσάνθου στήν ’Αγγλία καί οί συζητήσεις 
του μέ τήν Άγγλικανική Εκκλησία γιά τό ένδεχόμενο τής ένώσεως τών 
Εκκλησιών. Οί σελίδες αύτές τών !Αναμνήσεων καί ή έκθεση τού Χρυσάν
θου γιά τό ίδιο ζήτημα στό Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι κυρίαρχα στοι
χεία στις συζητήσεις πού θά έχουν οί δυό Εκκλησίες καί μεταγενέστερα 
(’Αναμνήσεις, σσ. 211-226, 284-285).

— Τέλος όχι λίγες φορές οί ’Αναμνήσεις τού Χρυσάνθου μάς πληροφο
ρούν γιά άγνωστες σχεδόν λεπτομέρειες ή επιβεβαιώνουν γνωστές σέ μάς 
άπό τή ζωή καί τή δράση προσώπων πού μπορεί νά μάς είναι άρκετά γνω
στά: "Ετσι γιά τό μητροπολίτη Δράμας καί μετέπειτα Σμύρνης Χρυσόστο
μο, όταν ήταν μέγας πρωτοσύγκελλος στό Οικουμενικό Πατριαρχείο (’Ανα
μνήσεις, σσ. 30, 31) ή όταν ήταν μητροπολίτης Δράμας (!Αναμνήσεις, σσ.
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38 και 49-51), όταν κατασχέθηκε ή αλληλογραφία καί όλο το αρχείο του 
από τούς Τούρκους· για τον Κ. Χατζόπουλο, τον ποιητή, για τή φιλία του 
μέ το Χρύσανθο (βλ. Νέα Εστία, δ.π.)· για τον πατριάρχη Ιωακείμ Γ για 
τις Ιδέες του, τα όνειρά του καί τον τρόπο διοικήσεως τής Εκκλησίας 
(Αναμνήσεις σε πολλές σελίδες καί ιδίως στις σσ. 50-77).

3. Βέβαια ό Χρύσανθος έδωσε μέ τις σελίδες πού έγραψε τή δική του 
άποψη, πολλές φορές έπικριτική, όταν παρατηρούσε φαινόμενα πού δέν τα 
έκρινε άξια τής πατρίδας του, τής Ελλάδας, τής Εκκλησίας καί τού Οι
κουμενικού θρόνου. ’Ακόμα τόλμησε μέσα στις Αναμνήσεις του νά κατα
γράψει ενέργειες καί χαρακτηρισμούς προσώπων πού ή συμπεριφορά τους 
στάθηκε πολλές φορές άμφιλεγόμενη, π.χ. τού Μελέτιου Μεταξάκη (Ανα
μνήσεις, σσ. 81-83, 248-249), ή καί έπικριτέα όπως τού Δ. Καθενιώτη 
(Αναμνήσεις, σσ. 279, 283). ’Αλλά γενικά, παρά τήν πειθαρχημένη είλικρί- 
νειά του, ό Χρύσανθος διείδε στούς ανθρώπους πού συνάντησε πολλές 
φορές τόν άληθινό τους χαρακτήρα. Και γι’αύτό τό λόγο είναι μια σαφής 
καί ειλικρινής μαρτυρία καί πηγή —έστω καί υποκειμενική— ιστορίας γιά 
τόν ίδιο, τή δράση του καί τήν εποχή του.
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